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§ 87
Årsredovisning för år 2016 Dnr 2017.66
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 10,6 mkr, vilket är 3,3
mkr bättre än budget.
Budgeterat resultat, tkr

7 300

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr
Kommunfullmäktige
12
Kommunstyrelsen
728
Räddningsnämnden
44
Byggnadsnämnden
89
Barn- och utbildningsnämnden
1 908
Kultur- och fritidsnämnden
1
Socialnämnden
250
Summa
3 032
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr
Avvikelse budgeterat resultat, tkr
Årets resultat, tkr

268
3 300
10 600

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,
att

överlämna årsredovisningen för år 2016 till
kommunrevisionen, samt

att

föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande
lägga årsredovisningen för år 2016 till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Hantering av över- och underskott i 2016 års drifts- och
investeringsbudget Dnr 2017.67
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 10,6 mkr, vilket är 3,3
mkr bättre än budget. Avvikelserna i driftsbudgeten är 3,0 mkr
bättre jämfört med budget och redovisas enligt nedan,
Resultat
2016
tkr
Kommunfullmäktige, revision
12
Kommunstyrelsen
728
Räddningsnämnden
44
Byggnadsnämnden
-61
Barn- och utbildningsnämnd
808
Kultur- och fritidsnämnden
1
Socialnämnden
250
Summa
1 782

Tilläggslag/
omdisp.
tkr
0
0
0
150
1 100
0
0
1 250

Avvikelse i finansförvaltningen, kr
Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr

Resultat
2016
tkr
12
728
44
89
1 908
1
250
3 032
268
3 300

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet vid sitt sammanträde den 31
maj 2017.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att

till år 2017 överföra 3,3 mkr till kommunstyrelsen och att en
fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att

det överförda beloppet om 3,3 mkr inte får användas så att
det leder till ökade driftskostnader kommande år,

att

i övrigt avskriva samtliga överskott i 2016 års bokslut, samt

att

beträffande investeringsplanen godkänna överföring till år
2017 enligt från ekonomichefen inkommen handling.

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Erbjudande – förvärv och finansiering av aktier i Inera AB
Dnr 2017.64
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för
Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare
för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som
innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna
samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och
beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om
att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över
bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen
finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel
skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som
delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen
av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i
linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att

av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet,

att

godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal,
samt

att

finansiering sker genom en minskning av kommunens egna
kapital.

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Revisorerna: Granskning av arbetet med intern kontroll
Dnr 2017.68
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps
kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll i syfte att
bedöma om det sker ändamålsenligt. Revisorerna önskar svar
senast 2017-06-30.
Rådande reglemente för intern kontroll i Perstorps kommun
beslutades av kommunfullmäktige 2003. Här föreskrivs bland annat
vad som förväntas av styrelse och nämnder avseende planer,
uppföljning och rapportering inom området för intern kontroll. Enligt
reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har även
ansvaret för att nämndövergripande reglementen, regler och
anvisningar upprättas.
Granskningen har grundats på intervjuer och dokumentstudier.
Intervjuer har skett med kommunchef, ekonomichef,
förvaltningschefer med förvaltnings-ekonomer samt chef för
överförmyndarverksamheten. Granskningen är genomförd januari
2017 till februari 2017. Av intervjuerna framkom att ingen
nämnd/styrelse dokumenterar väsentlighets- och riskbedömningen,
som görs av verksamhetens risker inför urvalet till
internkontrollplanen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är Perstorps kommun till
viss del har en tillfredställande intern kontroll. Bedömningen
grundar sig på avsaknad av en dokumenterad och strukturerad riskoch väsentlighetsanalys, inklusive en bruttorisklista som
säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i
internkontrollplanerna.
Åtgärder för att höja kvalitén i arbetet med
internkontrollarbetet
Inför arbetet med att ta fram internkontrollplaner för år 2018,
kommer kommunstyrelsen tillse att nämnderna och
kommunstyrelsen, upprättar en risk- och väsentlighetsanalys,
inklusive en bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska
processerna hanteras i internkontrollplanerna.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,
att

notera revisorernas synpunkter och med beaktande lägga
granskningen till handlingarna, samt

att

notera och ställa sig bakom kommunchefens och
ekonomichefens svar till revisorerna.

Utdragsbestyrkande

PERSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

8 (17)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 91
Region Skåne – förslag till ny valkretsindelning Dnr 2017.69
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-16, § 60, att föreslå
regionfullmäktige att besluta om en ändrad indelning av valkretsar i
Region Skåne från och med valet 2018. Bakgrunden till att frågan
har blivit aktuell är en ändring i vallagen den 1 januari 2015. Den
nya bestämmelsen innebär att det inte längre finns krav på att
landsting ska vara indelade i valkretsar. I stället är det så att
landstingen utgör en enda valkrets, såvida inte fullmäktige beslutar
om att dela in landstinget i två eller fler valkretsar. Ett sådant beslut
ska då fattas senast den 31 oktober 2017. Ändras
valkretsindelningen i förhållande till idag, så ska kommunerna i
länet få tillfälle att yttra sig om detta innan beslut fattas.
Regionstyrelsens förslag framgår av bifogade handlingar. Avsikten
är att regionfullmäktige ska kunna fatta beslut vid sitt sammanträde
den 20 juni 2017. Det innebär att Region Skåne önskar kommunens
eventuella synpunkter på förslaget senast den 15 maj 2017.
Synpunkter kan med fördel skickas med e-post till
region@skane.se.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar,
att

meddela regionen att Perstorps kommun inte har några
synpunkter på förslaget.

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och organisatoriska
tillhörighet Dnr 2017.53
Bakgrund
Sverige och därmed också Perstorps kommun står inför betydande
utmaningar när det gäller förmåga att hantera frågor kring
integration, inkludering, utbildning och arbetsmarknad.
Perstorps kommun har sedan flera år organiserat ansvaret för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå i en särskild
arbetsmarknadsenhet (AME), som ingår i barn- och
utbildningsförvaltningen. Verksamhetschefen rapporterar till
förvaltningschefen. Enheten har tidigare tillhört kommunstyrelsen
respektive socialnämnden, men flyttades tillsammans med
Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden 2014. Syftet
var att knyta arbetsmarknadsfrågorna närmare utbildningsfrågorna
med fokus på vuxen-utbildningen.
AME ansvarar för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) och
regeringens satsning avseende Delegationen Unga till Arbete
(DUA). Enhetens syfte är att utifrån en helhetssyn på
arbetsmarknadsfrågorna samordna arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på ett effektivt sätt. AME har en budget på c:a 3,3 mnkr
2017.
Sedan hösten 2016 har AME:s verksamhet successivt
uppgraderats och utvecklats med resultat att ett framgångsrikt
matchningsarbete kring kommunala praktikplatser nu etablerats.
Sexton personer har på detta sätt beretts praktik i såväl kommunala
verksamheter som det lokala näringslivet. Intresset för att utveckla
konceptet är stort hos det lokala näringslivet i kommunen.
Förslag till ändrat huvudmannaskap
Det föreslås i detta ärende att huvudmannaskapet för AME flyttas
från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret. Skälen till detta är flera. Det fanns goda
ambitioner att flytta verksamheten till barn- och utbildningsnämnden
2014, men inte minst mot bakgrund av nya utmaningar kring
integration och utanförskap måste de här frågorna ses i ett
kommunövergripande perspektiv. Kommunstyrelsen har uppdraget
att leda, samordna och utveckla den kommunala verksamheten,
och ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna behöver därför i ett
strategiskt och övergripande perspektiv vara knutna direkt till
kommunledningsfunktionen.

Utdragsbestyrkande
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Genom ett överfört ansvar rapporterar AME:s enhetschef direkt till
kom-munchefen. Kommunstyrelsen utövar politisk styrning och
formulerar politiska mål för verksamheten. En förändring möjliggör
även utveckling av kommunens tvärsektoriella arbete i dessa
frågor, där utbildningsperspektivet är ett. Härtill ges möjlighet att
kunna lägga till närliggande frågor, t. ex. utökat ansvar för kontakter
och kopplingar till Perstorps lokala näringsliv.
Ansvaret för Lillarydsverkstaden, som är en utförarverksamhet, bör
fortsatt finnas i linjeorganisationen och stannar därför kvar hos
barn- och utbildningsnämnden.
Ärendets beredning
Förslaget har beretts i kommunchefens ledningsgrupp. Samverkan
har genomförts via mail med de fackliga organisationerna.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att

överföra ansvar och budget för arbetsmarknadsenheten
(AME) från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

PERSTORPS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 (17)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-05

§ 93
Perstorps Koloniförening: Skrivelse ang förändring av
arrendeavtal Dnr 2017.47
Perstorps koloniförening har inkommit med förfrågan om förslag på
förbättringar samt förändringar av det med kommunen skrivna
arrendeavtalet gällande Smattabyggets koloniförening. Föreningen
önskar förändring av avtalets begränsning när det gäller
upptagningsområde för nya medlemmar, villkor för övernattning
samt fyrverkeriförbud.
Perstorps koloniförening vill ändra arrendeavtalet samt dess bilagor
enligt följande:
1) Utöka upptagningsområdet för medlemmar till en 7 mil radie från
Perstorp. Detta för att medge medlemmar som ligger geografiskt
bättre centrerat en den administrativa gräns som idag utgör Skåne
län.
Detta kan medges utifrån att upptagningsområdet har en
mer logisk geografisk utsträckning men att Skåne ligger
kvar inom upptagningsområdet. Kommunen anser dock att
det framförallt är invånare i Perstorps kommun som nyttjar
koloniområdet.
2) Det finns en önskan att kunna övernatta även vintertid dvs utom
den period som nu har medgetts 1 maj till sista oktober.
Den föreslagna beslut om begränsning av övernattning
bygger på att området inte är av den karaktär att den
medger längre tids boende då det saknar dricksvatten och
en standard som kan förväntas vid övernattning till exempel
vintertid. Den andra aspekten är att räddningstjänst och
ambulans behöver veta om och när de kan förvänta sig att
det övernattar människor i koloniområdet. Förslaget är att
koloniföreningen återkommer med ett förslag på hur ett
sådant undantag skulle formuleras för att lösa ovanstående
aspekter med ett godkännande från räddningstjänsten i
Perstorp.
3) Koloniförening önskar fyrverkerifri zon.
Där föreslås att koloniföreningen vid nästa stämmomöte
inför detta under ”§ 7 RÄTT ATT UTÖVA
NYTTJANDERÄTTEN” och återkomma med beslut och
beslutslängd från stämman.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås besluta,
att

gällande upptagningsområde för nya medlemmar godkänna
ändringen,

att

gällande övernattning ställa sig positiv om detta medges av
räddningstjänsten,

att

gällande fyrverkeriförbud överlåta åt koloniföreningen att
själva besluta detta inom ramen för avtalet, samt

att

uppdra åt samhällsbyggnadschefen att teckna nytt avtal

Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst Dnr 2017.71
Styrelsen för Familjen Helsingborg har den 31 mars 2017 ställt sig
bakom att låta genomföra en ekonomisk genomlysning i de
kommuner i Familjen Helsingborg som inte är medlemmar i
Räddningstjänstförbundet. Efter en sådan genomlysning behöver
de kommuner som är intresserade av att ingå i förbundet ta ett
inriktningsbeslut under november 2017. Slutlig ställning tas i
respektive kommun senast juni 2018 för att kunna gå med i
förbundet den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom att en
ekonomisk genomlysning av kommunens
räddningstjänstverksamhet görs som underlag för framtida
ställningstagande kring eventuellt deltagande i
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst.
Arbetsutskottet beslutar
att

ställa sig bakom att en ekonomisk genomlysning av
kommunens räddningstjänstverksamhet görs som underlag
för framtida ställningstagande kring eventuellt deltagande i
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst.

Skickas till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst; C Ängehov
Sekretariatet Familjen Helsingborg, Jan-Inge Hansson
Räddningstjänsten
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Kommunchefen informerar
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten
såsom bland annat:
Många aktiviteter och processer är igångsatta såsom
digitaliseringsprocessen och arbetet med övergripande mål, extra
medel tillsätts från regeringens håll gällande extratjänster, därför
undersöker man i organisationen var man kan förstärka, arbete
pågår med att förnya hemsidan samt genomfört ägarsamråd på
Nårab,
Arbetsutskottet beslutar,
att

tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Inbjudningar
Dialog om trafikförsörjningsprogram 2019, 2017-05-12, Malmö,
2017-05-30, Kristianstad, kl 09-12,
KfSk: Kommunledningsresa 26-28 juni 2017, Tyskland
Arbetsutskottet beslutar,
att

notera inbjudningarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Meddelanden
Nårab: Årsstämma 2017-03-31
Nårab: Protokoll 2017-03-03
Rönneåkommittén; Protokoll 2017-02-10
Arbetsutskottet beslutar,
att

notera meddelandena.

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Övrigt ärende, tekniska kontoret
Rubricerade ärende har kommit in från Bo Dahlqvist som ställer
frågor kring en händelse där ett fordon från tekniska kontoret varit
inblandat. Ärendet diskuteras.
Funktionen på de elektroniska körjournalerna diskuteras.

Utdragsbestyrkande

