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Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
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§ 124 
 
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. 
 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta,  
 
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. 
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§ 125 
 
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. 
 
Yrkanden mm 
Ronny Nilsson yrkar bifall till förslaget. Bo Dahlqvist deltar inte i 
beslutet. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
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, 
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att för oförutsedda kostnader reservera 1 000 000 kronor per 

år under finansieringsverksamheten under åren 2018 - 
2020, 

 
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. 
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§ 126 
 
Driftsbidrag år 2017 till Byggnadsföreningen Framtiden 
Dnr 2017.108 
 
Styrelsen för föreningen har tillställt kommunen 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse. 
 
Föreningens lån uppgår till 1 450 000 kronor, vilket är lika med 
föregående år. 
 
Omsättningstillgångarna har minskat från 428 000kronor (år 2015) 
till 414 000 kronor (år 2016). 
 
Föreningen redovisar ett överskott om 66 000 kronor. 
 
Resultatutveckling under åren 2013 - 2016 
 
År 2016      66 006 kronor 
År 2015     -17 524 kronor 
År 2014   -187 479 kronor 
År 2013       -2 983 kronor 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bordlägga ärendet till dess att redovisningen som begärts in 

2016-03-23 från arbetsutskottet som lyder enligt följande ”till 
kommande anhållan om driftsbidrag begära att föreningen 
förtydligar innehållet i dispositionsfonden och att i 
verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som 
kommer att vidtagas med syfte att stärka föreningens eget 
kapital”, kommit in. 

 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
Byggnadsföreningen Framtiden 



7 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 127 
 
Strategiskt markinköp  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 
Ronny Nilsson yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att förvärva fastigheten till ett belopp om 540 000 kronor, 
 
att finansieringen av förvärvet av fastigheten Perstorp 15:336 

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

 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar att överföra minst 540 000 kronor till 
kommunstyrelsen från 2016 års överskott. 
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§ 128 
 
Nyttjanderättsavtal gällande Bälingebadet  Dnr 2017.110 
 
Gertrud och Christer Pokas har sedan den 1 juni 2011 avtal om 
nyttjanderätt för Bälingebadet.  
 
Enligt gällande avtal förlängs avtalet automatiskt med ett år i 
sänder. 
 
Efter överläggning mellan företrädare för Perstorps kommun och 
nyttjanderättshavarna är parterna överens om att avtalet behöver 
uppdateras och förändras i vissa delar. 
 
Förslag till nytt avtal gäller under perioden 2018-01-01 – 2020-12-
31 med möjlighet för kommunen att förlänga maximalt 12 månader. 
Nyttjanderättshavare är Handelsbolaget Bälingesjöns Camping med 
Gertrud och Christer Pokas som delägare. Upplåtelsen är som 
tidigare vederlagsfritt. 
 
Yrkanden mm 
Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att teckna ett nytt nyttjanderättsavtal med Handelsbolaget 

Bälingesjöns Camping för perioden 2018-01-01 – 2020-12-
31, med möjlighet för kommunen att förlänga maximalt 12 
månader, samt 

 
att uppdra till ordförande Ronny Nilsson att underteckna 

avtalet.  
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 129 
 
Söderåsens Miljöförbund – Återställande av 
balanskravsresultat  Dnr 2017.78 
 
Från Söderåsens Miljöförbund har inkommit förslag till 
kommunfullmäktige i Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga 
kommuner, att det negativa balanskravsresultatet för år 2016 om 2 
972 tkr inte ska återställas.  
 
Enligt inriktningsbeslut av medlemskommunerna får eget kapital 
inte understiga 1 Mkr. Årets utfall innebär ett negativt 
balanskravsresultat och ett eget kapital om 94 tkr. 
 
Förbundets resultat för år 2016 blev ett underskott om 2 972 tkr, 
jämfört med budgeterat negativt resultat om 635 tkr. Resultatet är 
därmed 2 337 tkr sämre än budget.  
 
Enligt kommunallagen finns möjlighet att underbalansera budget, 
om det finns synnerliga skäl. Förbundet har valt att budgetera med 
underskott under åren 2014 – 2016, och nyttja innestående kapital 
som vid tillfällen uppgått till 3 mkr.  
 
I kommunallagen framgår att om balankravsresultatet för ett visst år 
är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. 
Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske.   
 
Budgeterat resultat under åren 2017 – 2019 visar på ett överskott 
om 930 tkr.  
 
Enligt 8 kap. 5 b § KL får fullmäktige besluta, att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga 
skäl.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att inte reglera 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 

tkr, med motiveringen att det negativa resultatet beror på 
synnerliga skäl, vilket är föranlett av extraordinära 
kostnader för avtal gällande avgångsvederlag. 

 



10 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 130 
 
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 bredbandstrategin, samt 
 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda och ta 

fram förslag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
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§ 131 
 
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. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avslå ändring av avtalet gällande övernattning 
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§ 132 
 
Avveckling av rådet för trygghet och hälsa  Dnr 2017.111 
 
Förslag finns att avveckla rådet för trygghet och hälsa och framöver 
driva frågorna som hittills hanterats av rådet på ett annat sätt. 
Frågorna föreslås avrapporteras på arbetsutskottet regelbundet.  
 
Yrkanden mm 
Bo Dahlqvist yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att avveckla rådet för trygghet och hälsa. 
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§ 133 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Ärendet utgår. 
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§ 134 
 
Inbjudningar 
 
Inga inbjudningar är inkomna. 
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§ 135 
 
Meddelanden 
 
PU KFN 2017-05-08: Ridvägar i Perstorps kommun 
KfSk: Skrivelse till kollektivtrafiknämnden betr ny ersättningsmodell 
för färdtjänst 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 136 
 
Byggnation på fastigheten Enen 17  Dnr 2017.112 
 
Byggnadsnämndens ordförande Ulla-Britt Brandin (KD) samt vice 
ordförande Hans Stifors (PF) deltar på sammanträdet för en 
diskussion kring det planerade byggandet på fastigheten Enen. De 
tänkta husens utformning och placering diskuteras samt även en 
eventuell option på del av fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare 

med ärendet och utforma ett förslag till nyttjande av 
fastigheten. 

 
Bo Dahlqvist reserverar sig mot beslutet. 
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§ 137 
 
Övrigt ärende, skaterampen 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som har synpunkter på att 
belysningen släcks väldigt tvärt vid skaterampen vilket skulle kunna 
innebära en säkerhetsrisk för de som nyttjar rampen. Bo efterlyser 
även städrutiner för rampen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lyfta ärendet med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 138 
 
Övrigt ärende, upphandling 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som undrar över varför man 
upphandlar villa-vitvaror när man skulle kunna nyttja HVB-avtalet via 
Perstorps Bostäder. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att undersöka frågan. 
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§ 139 
 
Övrigt ärende, arbetsmarknadsenheten 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som efterfrågar en 
avrapportering från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten i 
kommunstyrelsen. Ärendet diskuteras. 
 

 


