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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-18 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.10-15.00, 
15.10-16.20 

 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
 

Övriga deltagande  
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef  §§ 124-126 
Leo Långberg, praktikant  §§ 124-126 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-10-18 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

124 - 134 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-10-18 
Datum för anslags uppsättande 2017-10-19 Datum för anslags nedtagande 2017-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 124 
 
Ekonomisk månadsrapport september månad  Dnr 2017.205 
 
Den ekonomiska rapporten för september månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 12,7 Mkr 
per 2017-12-31, vilket är 4,9 Mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Kommunfullmäktige beslöt att överföra 3 300 tkr som ett överskott 
från 2016 års driftsbudget. Överskottet överfördes till 
kommunstyrelsen, vilken beslutar om en fördelning av dessa medel. 
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    7 800 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr               
Kommunfullmäktige, revision        0 
Kommunstyrelsen  3 300  (3 300 omdisponerat 
överskott från år 2016) 
Räddningsnämnden         0 
Byggnadsnämnden       30 
Barn- och utbildningsnämnden 3 100 
Socialnämnden         0 
Kultur- och fritidsnämnden   -410 
Summa   6 020 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Betalda personalomkostnader -6 000 
Kalkylerade personalomkostnader  6 000 
Nedskrivningar  -1 200 
Semesterlöneskuld  -1 200 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98 -1 600 
Oklar kostnadsbärare   1 200 
Statsbidrag, flyktingmottagning -2 000 
Statsbidrag, ensamkommande barn -5 000 
Statsbidrag, tillfälligt stöd till flyktingar 5 500 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag   -1 300 
Finansnetto    1 000 
Summa   -1 200 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr    4 820 
 
Prognostiserat resultat, tkr             12 620 
(7 800 + 6 020 – 1 200 = 12 620) 
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Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att notera redovisningen. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
Personalchef 
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§ 125 
 
Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007 – 
2016 respektive år 2017  Dnr 2017.191 
 
Sammanfattning 
För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden 
inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet beslöt 
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 november 2006, 
att från och med år 2007 finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel för 
pensionsreserver i egen balansräkning och att anta förslag till 
placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
Placeringspolicyn för pensionsmedel visar på att förvaltning av 
pensionsmedel skall ske under betryggande säkerhet och enligt 
god sed på finansmarknaden. För att möta framtida ökade 
pensionsutbetalningar skall medel tillskapas för pensionsreserver i 
egen balansräkning.  
 
Avsättning av pensionsmedel för år 2017 
Kommunstyrelsen fattar beslut om placering i värdepapper inom 
ramen för avsatta pensionsmedel. För år 2017 kan 5,4 mkr 
placeras. Beloppet ska placeras i värdepapper enligt 
placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 

2016, återplacera 54,6 mkr enligt placeringspolicy för 
pensionsmedel, samt 

 
att som en avsättning för pensionsmedel för år 2017, avsätta 

5,4 mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 126 
 
Kommunstyrelsen – Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020  
Dnr 2017.192 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om 
fördelning av kommunens ekonomiska ramar.  
 
Fördelning till kommunstyrelsen blev enligt nedan, och omfattar 
bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en 
ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 
2018 - 2020.  
 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige har huvudmannaskapet 
för kostenheten överförts från barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden till kommunstyrelsen. Huvudmannaskapet för 
arbetsmarknadsenheten har överförts från barn- och utbildnings-
nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk ram 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
28 488  43 919 44 904 45 654 
 
Investeringsbudget 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
76 400  52 050 23 700 15 350 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslag till budget och investeringsbudget för år 

2018 och flerårsplanen för åren 2019 – 2020, samt 
 
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
 
 
 
Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar inte i beslutet. 
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§ 127 
 
Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan 
2018-2029 och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029   
Dnr 2017.196 
 
Perstorps kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till 
Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 (RTI-plan) med 
tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplan för Skåne 2018-
2029 samt Miljökonsekvensbeskrivning av remissförslag Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Perstorps 
kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs 
gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen 
Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik för 
planperioden 2018-2029.  
 
Ärendet har hanterats av tjänstemän vid Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Perstorps kommun och är när det gäller de generella 
ställningstagandena samstämmigt med Familjen Helsingborg. 
Vidare har Perstorps kommun längre ner i yttrandet tillfört ytterligare 
synpunkter som ligger i linje med Familjen Helsingborgs samlade 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom inkommet yttrande, samt 
 
att översända detsamma till Region Skåne 
 
 
Skickas till: 
Stadsarkitekt 
Region Skåne 
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§ 128 
 
Sammanställning över arbetsmiljöarbetet under år 2016 vid 
Perstorps kommuns förvaltningar  Dnr 2017.195 
 
Personalchefen har inkommit med en sammanställning över 
arbetsmiljöarbetet under år 2016 vid samtliga förvaltningar. 
 
Sammanfattning: 
Kommunen har sedan ÅRA (Årlig Revision av Arbetsmiljöarbetet) 
genomfördes år 2009 förbättrat arbetsmiljöarbetet efter hand. Med 
anledning av att ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) föreskrifter” trädde i kraft har kommunen implementerar 
denna del i sitt reglemente och uppdaterat rutiner med riktlinjer 
inom området. Samtliga enheter kommer under hösten 2017 
tillsammans med medarbetarna att ta fram mål syftande till en 
positiv organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
Kommunen har tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet, kontinuerliga 
utbildningar och uppföljningar. Detta helt i linje med 
Arbetsmiljölagen. Samtliga förvaltningar arbetar kontinuerligt för 
bättre arbetsmiljö och bättre lokala rutiner vid sina enheter. 
Arbetsmiljöarbetet är inte statiskt. Ett stort ansvar ligger på chefen 
och chefsbyten gör att det ibland kan bli sämre med kontinuiteten i 
arbetet med arbetsmiljön och ibland kan tom chefsbyten generera 
en bättre arbetsmiljö vid enheten. Eftersom det vid förvaltningarna 
finns en stor insikt i vad man behöver kraftsamla kring finns det en 
stor tro på att kvaliteten på arbetsmiljöarbetet framöver kommer att 
öka ytterligare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna sammanställningen till kommunfullmäktige. 
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§ 129 
 
Ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media   
Dnr 2017.202 
 
Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av 
kommunalförbundet har förslag till ny förbundsordning tagit fram för 
antagande i kommunfullmäktige. Förslaget har i processen haft stöd 
av konsulten Axel Danielsson, fyra dialogmöten har genomförts i 
medlemskommunerna Ängelholm, Åstorp, Simrishamn och 
Hässleholm samt med revisorerna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
 
att anta förbundsordningen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

den. 
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§ 130 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar skriftligen och muntligen om status i 
prioriterade arbetsuppgifter såsom: 
Vision och kommunövergripande mål, ledningssystem och 
styrmodell, budget- och investeringsprocess, styrdokument, 
tvärsektoriellt arbete, ärendeberedning, organisationsfrågor, 
långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete och planering, ökad 
servicegrad för de vi är till för, interkommunal samverkan, 
näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, värdegrund-ledarskap-
medarbetarskap samt digitalisering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 131 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Deltagande på kommunledningskonferens och 
kommunstyrelseordförandeforum, deltagande på kommunpolisdag 
för kommuner och polisorganisationen och länsstyrelsen i södra 
Sverige, möte med Finsam, möte med ministrar i Stockholm ang 
bland annat statens skuld till kommunen och fake news, kommande 
dialogmöte med företrädare från samtliga partier i riksdagen, 
styrelsemöte i Familjen Helsingborg samt i Söderåsens 
miljöförbund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 132 
 
Inbjudningar 
 
Lsty: Brottsförebyggande konferens, save the date, 2017-12-07 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudan. 
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§ 133 
 
Meddelanden 
 
Nårab: Protokoll 2017-09-01 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera protokollet 
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§ 134 
 
Övrigt ärende, lokal ordningsstadga 
 
Hans Stifors anser att den lokala ordningsstadgan behöver 
revideras då den i vissa hänseenden kan kännas inaktuell. Ärendet 
diskuteras. 
 
 


