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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.00-17.10 
 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Thim Borg (S), ledamot 
Boel Rosdahl (S), ledamot  
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Pia Galia (SD), ersättare 
 
 

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Sten Sandström (M), ersättare 
Lars Ottosson (PF), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 59-60 
Johan Grip, Startpoint Advisory AB § 58 
Henry Roos, Perstorps Bostäder AB § 59 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-05-16 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

58 - 66 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-05-16 
Datum för anslags uppsättande 2018-05-16 Datum för anslags nedtagande 2018-06-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 58 
 
Redovisning av organisationsutredningen gällande 
samhällsbyggnadsförvaltningen  Dnr 2018.75 
 
Johan Grip, Startpoint Advisory AB deltar på sammanträdet och 
redogör för den utredning företaget genomfört gällande 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 59 
 
Fördjupad utredning om lokalisering av kommunhuset   
Dnr 2017.198 
 
Henry Roos, VD Perstorps Bostäder AB redovisar resultatet av den 
fördjupade utredning som genomförts gällande möjligheten att 
förlägga kommunhuset i nuvarande Brukshotellfastigheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ärendet ska tas med på kommande kommunfullmäktige-

sammanträde i maj som en information, samt 
 
att i övrigt tacka för informationen 
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§ 60 
 
Ekonomisk rapport april månad 2018  Dnr 2018.79 
 
Den ekonomiska rapporten för mars månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 10,0 Mkr 
per 2018-12-31, vilket är 1,7 Mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr     8 300 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr  
Kommunfullmäktige, revision           0 
Kommunstyrelsen            0 
Räddningsnämnden            0 
Byggnadsnämnden            0 
Barn- och utbildningsnämnden           0 
Socialnämnden            0 
Kultur- och fritidsnämnden           0 
Summa              0 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr    1 700 
 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr    1 700 
 
Prognostiserat resultat, tkr  10 000 
(8 300 + 0 + 1 700 = 10 000)     
 
Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive 
nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot 
finansiella mål. Likviditetsutvecklingen visar på en fortsatt stabil 
nivå. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – mars är 6,6 %, 
vilket för motsvarande period 2017 blev 5,8 %. Antalet 
kommuninvånare är 7 457, vilket är 122 fler jämfört med den 31 
december 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen. 
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§ 61 
 
Principbeslut om politisk organisation, ersättningsnivåer m.m. 
för mandatperioden 2019-2022  Dnr 2018.76 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommuns parlamentariska grupp har under våren 2018 
haft partiöverläggningar om vilken politisk organisation, 
ersättningsnivåer jämte sammanhängande frågor som ska gälla för 
mandatperioden 2019-2022 och framlagt förslag till beslut gällande 
dessa frågor. 
 
Ärendet 
Gällande antal ledamöter i kommunens politiska organ föreslår 
parlamentariska gruppen att antalet ledamöter och ersättare i 
byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden minskas från 
7+7 till 5+5, vilket innebär en återgång till den numerär som gällde 
före nuvarande mandatperiod. I övrigt föreslår inga förändringar i 
antal ledamöter och ersättare. 
 
Ett tekniskt utskott inrättas enligt förslaget under kommunstyrelsen. 
Den tekniska verksamheten är en betydande del av 
kommunstyrelsens ansvarsområde, vilket motiverar att dessa frågor 
politiskt hanteras av ett eget utskott. Detta möjliggör att 
kommunstyrelsens roll att leda, samordna och utveckla den 
samlade kommunala verksamheten kan stärkas. Utskottet föreslås 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare, och dess uppdrag och 
ansvar kommer att förtydligas i kommunstyrelsens reglemente samt 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Parlamentariska gruppens förslag framgår i övrigt av bilaga 1 och 2. 
Det noteras att arvodet för valnämndens ordförande uppgår till 
10.000 kr per val. Det noteras vidare att förslag till 
pensionsreglemente för förtroendevalda hanterats som eget ärende 
och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i april 
2018. 
 
Det är av stor vikt att de parlamentariska förutsättningarna är kända 
och beslutade i god tid inför en ny mandatperiod. Kommunstyrelsen 
föreslås därför föreslå fullmäktige att godkänna parlamentariska 
gruppens förslag så som det redovisas i detta ärende. Nödvändiga 
revideringar av ersättningsreglemente, nämndernas reglementen 
m. fl. styrdokument behöver dock göras som en följd av beslutet. 
Därtill kommer ett stort behov av även i andra avseenden göra 
genomgripande revideringar av dessa dokument. Därför föreslås att 
kommundirektören får uppdraget att återkomma med samlade 
dokument till fullmäktige i september. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fr. o. m. mandatperioden 2019-2022 inrätta ett tekniskt 

utskott under kommunstyrelsen bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare; 

 
att minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 

samt kultur- och fritidsnämnden från 7 + 7 till 5 + 5; 
 
att i övrigt godkänna parlamentariska gruppens förslag till antal 

ledamöter och ersättare i kommunens politiska organ, 
ersättningsnivåer och sammanhängande frågor enligt 
upprättat förslag; samt 

 
att uppdra åt kommundirektören att göra erforderliga 

justeringar i kommunens ersättningsreglemente, 
nämndernas reglementen m. fl. styrdokument med 
anledning av beslutet så att dessa kan fastställas av 
kommunfullmäktige i september 2018. 
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§ 62 
 
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
Dnr 2018.68 
 
Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med 
årsredovisning för 2017. Tillsammans med årsredovisningen har 
inkommit revisionsberättelse och granskningsrapport. Fullmäktiges 
ställningstagande om ansvarsfrihet ska avse kommunalförbundets 
direktion i sin helhet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet 

Medelpunkten för år 2017, samt 
 
att bevilja direktionen ansvarsfrihet. 
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§ 63 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Att Svenskt Näringslivs ranking om vad företagarna tycker om 
företagsklimatet i sin kommun för 2018 har kommit ut och att 
Perstorp har klättrat lite och nu befinner sig på en snittnivå för riket. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 64 
 
Interkommunal samverkan  Dnr 2018.52 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Kommunstyrelseordförandena i kommunerna som ingår i Nårab ska 
göra studiebesök och titta på bland annat inpasseringssystem och 
kommande möten med Familjen Helsingborg. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
 



 10 (11) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 65 
 
Inbjudningar 
 
KEFU: Demokratins utmaningar: 2018-05-29, Lund kl. 08.30-16.00 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudan 
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§ 66 
 
Meddelanden 
 
Medelpunkten: Protokoll 2018-02-28, 2018-03-28, 2018-04-24 
Nårab: Protokoll, bolagsstämma och konstituerande sammanträde 
180406 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
 
 

 
 


