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Kommunstyrelsen 
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2017-06-14 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10, 
15.25-16.20 

 

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 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
 

Övriga deltagande  
Sten Sandström (M), ej tjänstgörande ersättare 
Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Hovander (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 79-82) 
Elisabeth Holmer (S), ej tjänstgörande ersättare (§§ 82-92) 
Annelie Börjesdotter, socialchef (§ 88) 
Myrthel Sjöström, personalchef (§ 88) 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-06-14 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

79 - 92 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-06-14 
Datum för anslags uppsättande 2017-06-15 Datum för anslags nedtagande 2017-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 79 
 
Ekonomisk rapport maj månad  Dnr 2017.131 
 
Den ekonomiska rapporten för maj 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    8 450 (7 800 + 150 + 500 = 8 450) 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 80 
 
Beslut om omfördelning av investeringsmedel 2017-2019   
Dnr 2017.105 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att anta budget 
2017 och flerårsplan 2018-2019. I beslutet framgick också att 
investeringsplan enligt separat bilaga fastställdes med undantag för 
investeringsprojekt korsningen Centralskolan mot korsningen 
Stockholmsvägen (2,1 mkr), korsningen Stockholmsvägen – 
Mölleplatsen – Oderljungavägen (1,5 mkr), stadsparken (scenen, 
belysning 2,7 mkr) och Centralskolans parkering (3,2 mkr), vilka 
kräver en fördjupad utredning och beredning. Beslut fattas av 
kommunstyrelsen innan projekten startar. Vidare uppdrogs till 
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för bättre 
ändamålsenliga lokaler i Centralskolans I-byggnad, och att medel 
för investeringen kan finansieras genom en omfördelning av medel 
från ovan nämnda undantag för investeringsprojekt, vilket beslutas 
av kommunstyrelsen. Efter vidare direktiv och utredning har 
kostnader för ombyggnad/renovering av I-byggnadens NO-salar 
och korridor beräknats. Även kostnader för belysning m.m. i 
Stadsparken exkl. scenen har beräknats. Vidare föreslås 60.000:- 
gå till belysning på sträckan från Mölleplatsen till Oderljungavägen 
av Stockholmsvägen som ingått i projektet Oderljungavägen. Vidare 
har beslutade pågående projekt; multisportarenan på 
Centralskolan, korsningen Järnvägsgatan – Köpmangatan samt 
Pendlarparkeringen vid stationen bedömts behöva förstärkas 
ekonomiskt för bäst resultat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att inte genomföra investeringsprojektet korsningen 

Centralskolan mot korsningen Stockholmsvägen (2 100 000 
kronor), 

 
att inte genomföra investeringsprojektet korsningen 

Stockholmsvägen Mölleplatsen Oderljungavägen (1 500 
000 kronor), 

 
att inte genomföra investeringsprojektet Stadsparken (scenen, 

belysning, 2 700 000 kronor), 
 
att inte genomföra investeringsprojektet Centralskolans 

parkering (3 200 000 kronor), 
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att gällande investeringsprojektet bättre ändamålsenliga lokal i 

Centralskolans I-byggnad (3 750 000 kronor) lägga in detta 
i kommande förslag till investeringsbudget 2018, 

 
att för år 2017 omfördela 760 000 kronor till investerings-

projektet Stadsparken – Esabvallen, 
 
att för år 2017 omfördela 945 000 kronor till multisportarena på 

Centralskolan, vilket innebär en total investeringsbudget om 
1 445 000 kronor, 

 
att för år 2017omfördela 300 000 kronor till pendlarparkering 

vid stationen, vilket innebär en total investeringsbudget om 
1 300 000 kronor, samt 

 
att för år 2017 omfördela 60 000 kronor till investerings-

projektet gällande belysning Stockholmsvägen från 
Mölleplatsen till Oderljungavägen. 

 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 81 
 
Förslag till ekonomiska ramar under åren 2018-2020   
Dnr 2017.106 
 
Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudget för år 
2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. 
 
Den ekonomiska vårpropositionen, syftar till att ange politikens 
inriktning för perioden 2017–2020. Vårändringsbudgeten anger 
förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av 
satsningarna: 
 
• Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 

miljoner år 2017. 
• Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till 

nationella program i gymnasieskolan, 500 miljoner år 2017. 
• Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 

miljoner år 2017. 
• Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner år 2017. 
 
Det är endast i vårändringsbudgeten som ovanstående medel 
tillförts till kommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över 

huvudmannaskapet för kostenheten till kommunstyrelsen, 
minska socialnämndens ram och barn- och 
utbildningsnämndens ram med 4 168 000 kronor respektive 
7 154 000 kronor samt öka kommunstyrelsens ram med 
11 322 000 kronor, 

 
att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över 

huvudmannaskapet för arbetsmarknadsenheten till 
kommunstyrelsen, minska barn- och utbildningsnämndens 
ram med 1 139 000 kronor och öka kommunstyrelsens ram 
med samma belopp, 

 
att med anledning av behov av ett aktieägartillskott till Perstorp 

Näringslivs AB, reservera 600 000 kronor per år inom 
finansierings-verksamheten under åren 2018 – 2020, 

 
att för oförutsedda kostnader reservera 1 000 000 kronor per 

år under finansieringsverksamheten under åren 2018 - 
2020, 
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att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade 

ekonomiska utrymmet på 1 500 000 kronor till höstens 
budgetberedning,   

 
att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2018, 2019 och 

2020 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; 
 

        RAM   
Nämnd/styrelse   2018 2019 2020 
      Tkr Tkr Tkr 

Kommunfullmäktige, revision 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 utbildningsnämnden 171 555 174 570 178 370 

Socialnämnden   143 344 145 189 147 069 

Kultur- och fritidsnämnden   22 741 26 156 26 921 

Nettoram     391 874 401 334 408 744 

            

Förändring  av eget kapital 8,1 8,3 8,4 

            

Nettok. andel av skatteint.  98,0 98,0 98,0 

 
att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2018, höjts 

med totalt 11 310 000 kronor jämfört med budgetåret 2017 
och fördelats enligt nedan; 

 
att de ekonomiska nettoramarna för åren 2019 och 2020 är 

preliminära, samt 
 
att notera att med anledning av att tilldelning av statsbidraget 

minskar med 7,8 mkr fram till år 2021, en vikande 
skatteunderlagsutveckling, en ökande inflation och ökade 
räntenivåer, samt en eventuell tillbyggnad av Norra Lyckan 
skolan under åren 2021 och 2022, är det av största vikt att 
anpassa kommunens ekonomi efter dessa förutsättningar 
under de kommande åren. 

 
 
Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar inte i beslutet. 
 
Skickas till  
Ekonomichef 
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§ 82 
 
Köp av fastigheten Perstorp 15:336  Dnr 2017.109 
 
Från Gertrud och Christer Pokas har inkommit förfrågan, om 
Perstorps kommun är intresserad av att köpa fastigheten Perstorp 
15:336 till ett belopp om 540 000 kronor. Fastigheten omfattar en 
yta om 5 136 kvm och 70 parkeringsplatser. Fastigheten ligger på 
andra sidan av väg 108 mittemot det av kommunen ägda området 
vid Bälingebadet, vilket för närvarande omfattar ca 35 
parkeringsplatser.  
 
Trafikverket har uppmärksammat trafiksituationen vid Bälingebadet, 
och skulle den privatägda parkeringsplatsen stängas, kommer det 
att medföra problem med otillåten parkering längs med väg 108. 
Under sommarmånaderna juni, juli och augusti besöks 
Bälingebadet av ca 10 000 personer, och en solig dag kan antalet 
besökare uppgå bli ca 400. För att få rådighet över situationen vid 
Bälingebadet, föreslås att fastigheten Perstorp 15:336 förvärvas till 
ett belopp om 540 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 april 
2017, att föreslå kommunfullmäktige besluta att till år 2017 överföra 
2016 års totala överskott i driftsbudgeten om 3,3 mkr till 
kommunstyrelsen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet den 31 
maj 2017. Finansieringen av fastigheten Perstorp 15:336 föreslås 
ske genom att omdisponera 540 000 kronor från 2016 års överskott 
i driftsbudgeten, och gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att överföra minst 540 000 kronor till 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden mm 
Ledamöterna från Perstorps Framtid yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att förvärva fastigheten till ett belopp om 540 000 kronor, samt 
 
att finansieringen av förvärvet av fastigheten Perstorp 15:336 

föreslås ske genom att omdisponera 540 000 kronor från 
2016 års överskott i driftsbudgeten. 

 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 



 8 (17) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 83 
 
Bredbandsstrategi  Dnr 2016.165 
 
Våren 2016 beslutade Perstorps kommun att delta i ett 
bredbandsprojekt som startades på initiativ av Östra Göinge 
kommun. Perstorps kommun har även fört dialog och tagit emot 
stöd från Region Skånes projekt FABS (Fiber till Alla i Blekinge och 
Skåne). I de övriga kommunerna i regionen har majoriteten redan 
framtagna bredbandsstrategier. 
 
Förslaget till strategi syftar till att på ett övergripande sätt beskriva 
hur kommunen ska agera i frågor rörande bredband. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att anta bredbandsstrategin, samt 
 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda och ta 

fram förslag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
Yrkanden mm: 
Bengt Marntell yrkar att det på ett antal ställen i strategin där det 
står ”bör” ska ändras till ”skall”. Ledamöterna från Perstorps Framtid 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Första att-satsen: Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition 
på arbetsutskottets förslag mot Bengt Marntells yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat att föreslå fullmäktige besluta att anta 
bredbandsstrategin. Handuppräckning begärs och genomförs 
varvid konstateras att 8 röstar för arbetsutskottets beslag och en 
röstar för Bengt Marntells yrkande varvid  
kommunstyrelsen beslutat, 
 
att föreslå fullmäktige att anta bredbandsstrategin 
 
Andra att-satsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda och ta 

fram förslag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 84 
 
Perstorps Koloniförening: Skrivelse ang förändring av 
arrendeavtal  Dnr 2017.47 
 
Perstorps koloniförening har inkommit med förslag på förändringar 
av det med kommunen skrivna arrendeavtalet angående 
koloniområdet. Ett av förslagen till förändring gäller möjlighet till 
övernattning under vintertid. 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 19 april att 
bordlägga ärendet gällande att-satsen som gäller övernattning 
vintertid. Att-satsen lyder enligt följande: 
 
att bordlägga frågan om övernattning för att genom 

byggnadsnämnden inhämta räddningstjänstens och 
Söderåsens miljöförbunds synpunkter. 

 
Synpunkter har nu inhämtats från berörda instanser och utifrån 
dessa görs bedömningen att övernattning inte bör medges under 
vintersäsongen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avslå ändring av avtalet gällande övernattning 
 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Perstorps koloniförening 
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§ 85 
 
Erbjudande från Söderåsens miljöförbund att ta hand om 
tillsynen gällande elektroniska cigaretter  Dnr 2017.100 
 
En ny lag gällande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
till dessa träder i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har från 
Söderåsens miljöförbund fått erbjudande om att förbundet kan ta 
på sig att sköta den tillsyn som följer av lagen. Kostnaderna för 
tillsynen hanteras av förbundet enligt de taxor man har att förhålla 
sig till. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att anta erbjudandet att låta Söderåsens miljöförbund hantera 

tillsynen som följer av lagen om elektroniska cigaretter 
som träder i kraft den 1 juli 2017. 

 
 
Skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 86 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Pågående intervjuer med kandidater till IT-chef för den 
gemensamma IT-driftsorganisationen, förberedelser inför Finsam-
samverkan, fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen och 
kommande ytterligare ökad närvaro av dem, kommande 
gemensam Bomässa för 6K-kommunerna i Svalöv i månadsskiftet 
september-oktober, lansering av ny webb i slutet av veckan, 
arbete med extratjänster samt kartläggning av utökad samverkan 
med räddningstjänst Nordväst 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 87 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Genomfört samråd om förändringar i förbundsordning i 
Medelpunkten, möte med kollektivtrafiknämnden, 6K-styrelsemöte, 
KSO-forum i kommunförbundet Skåne 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 88 
 
Information om neddragningar inom flyktingverksamheten  
Dnr 2017.132 
 
Socialnämndens ordförande, Elisabet Holmer, Myrthel Sjöström, 
personalchef och Annelie Börjesdotter, socialchef, deltar på 
sammanträdet och informerar om aktuella neddragningar inom 
flyktingverksamheten och de processer som pågår. 
 
19 anställda är i dagsläget berörda varav 18 personer har varslats. 
Omplaceringsutredningar pågår för berörda. Omställningsfonden 
är inkopplad och kommer att ta individuell kontakt och ge 
individuellt stöd till och med den personal som blir uppsagd. Under 
uppsägningstiden finns möjlighet för den personal som så önskar 
att få prova på andra jobb inom socialförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 89 
 
Inbjudningar 
 
MSB: Att styra och leda till en räddningstjänst för alla, 2017-09-12, 
Kristianstad 
SKL: Leda för resultat, 2017-12-05, 09.30-16.00, Jönköping 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudningarna 
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§ 90 
 
Meddelanden 
 
PU KFN 2017-05-08: Ridvägar i Perstorps kommun 
KfSk: Skrivelse till kollektivtrafiknämnden betr ny ersättningsmodell 
för färdtjänst 
Nårab: Protokoll 2017-05-19 
Handikapprådet protokollsutdrag från sammanträde 2017-05-23 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 91 
 
Extra kommunstyrelsesammanträde 
 
Ett extra sammanträde behöver hållas för att avhandla ärendet om 
försäljning av fastigheten Enen 17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ett extra kommunstyrelsesammanträde ska hållas den 21 

juni kl 08.00. 
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§ 92 
 
Kommunstyrelsens ordförande önskar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en härlig sommar. Kommunstyrelsens vice ordförande 
och 2:e vice ordförande önskar kommunstyrelsens ordförande 
detsamma. 

 


