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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.00-15.00, 
15.10-15.35 

 

Beslutande 

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

Övriga deltagande  
Elisabeth Holmer (S), ersättare (tom § 115) 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 109-110 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-09-26 kl. 15.40 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

109 - 120 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-09-26 
Datum för anslags uppsättande 2018-09-26 Datum för anslags nedtagande 2018-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 109 
 
Ekonomisk månadsrapport  augusti  Dnr 2018.214 
 
Den ekonomiska rapporten för augusti månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 11,7 Mkr 
per 2018-12-31, vilket är 3,4 Mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr     8 300 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr               
Kommunfullmäktige, revision           0 
Kommunstyrelsen        280 
Räddningsnämnden            0 
Byggnadsnämnden            0 
Barn- och utbildningsnämnden   -1 000 
Socialnämnden            0 
Kultur- och fritidsnämnden           0 
Summa        -720 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr   4 200 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr    3 400 
 
Prognostiserat resultat, tkr  11 700 
(8 300 -720 + 4 200 = 11 700) 
 
Upprättat underlag visar på eventuella avvikelser på respektive 
nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot 
finansiella mål. Likviditetsutvecklingen visar på en fortsatt stabil nivå 
(39,3 Mkr). Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – juli är 5,2 
%, vilket för motsvarande period 2017 blev 4,8 %. Antalet 
kommuninvånare är 7 492, vilket är 157 fler jämfört med den 31 
december 2017.   
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att till nästa sammanträde begära in en extra redovisning 

gällande utfallet för sommarsäsongen på Ugglebadet, samt 
 
att i övrigt notera redovisningen. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 110 
 
Fördelning av överskott  Dnr 2018.204 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-30 att 
överföra 5,6 Mkr som ett överskott från 2017 års driftsbudget till 
finansförvaltningen och att en fördelning av dessa medel beslutas 
av kommunstyrelsen. 
 
Finansieringen av kostnaden för rivning av två fastigheter, 
nedskrivning av anläggningstillgång (parkering Bälingebadet), 
digitalisering, ledningssystem för uppföljning av mål och målvärden, 
dataskyddsförordningen GDPR samt vård- och omsorgslyftet, 
föreslås ske genom att fördela 3 180 000 kronor från det av 
kommunfullmäktige överförda överskottet till kommunstyrelsen och 
socialnämnden enligt från ekonomichefen inkommet förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att från det överförda överskottet fördela 2 910 000 kronor till 

kommunstyrelsen, vilket ska täcka kostnader för rivning av 
två fastigheter, nedskrivning av anläggningstillgång 
(parkering Bälingebadet), digitalisering, ledningssystem för 
uppföljning av mål och målvärden samt 
dataskyddsförordningen GDPR, samt 

 
att från det överförda överskottet fördela 270 000 kronor till 

socialnämnden, vilket ska täcka kostnader för vård- och 
omsorgslyftet. 

 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 111 
 
Ansökan om medel för att motverka segregation  Dnr 2018.181 
 
Med anledning av att Regeringen (2014-2018) aviserat medel för 32 
svenska kommuner som bedöms vara socio-ekonomiskt eftersatta, 
har kommunen för avsikt att lämna in en ansökan till Tillväxtverket 
om medel för att arbeta sektorsövergripande för att motverka 
segregationen i kommunen. Med reservation för att ny 
regeringsbildning kan medföra nya riktlinjer gällande medlen, 
kommer Perstorps kommun som det ser ut i dagsläget kunna ta del 
av ca. 300 miljoner kronor under perioden 2018-2027. I den aktuella 
ansökan ansöker kommunen om totalt 20 265 000 kronor. Total 
budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering). 
 
I ansökan beskrivs de utmaningar kopplat till segregation som idag 
gör sig synliga i Perstorps Kommun. Exempel på sådana 
utmaningar är många orosanmälningar, hög arbetslöshet, 
trångboddhet, hög narkotika- och alkoholbrottslighet, låga 
skolresultat, dåligt bemötande inom hemtjänsten, många bilbränder 
för att nämna några. Inom kommunen har förvaltningarna ofta 
kännedom om dessa olika symptom på segregation, men det finns 
idag ingen genomgripande objektiv analys av kommunens 
eftersatthet. Därför ingår en kartläggning av kommunen, med 
genomgång av hur helhetsbilden ser ut och vilka insatser som 
behövs för att motverka grundproblematiken till segregationen som 
en del av ansökan. Vilka aktörer och vilka insatser som kommer 
genomföras beror på vilka slutsatser kartläggningen genererar. 
 
Ansökan har sista inlämning den 30 september 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom ansökan och skicka in den till Tillväxtverket 
 
 
Skickas till: 
Utvecklingsstrateg 
Tillväxtverket 
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§ 112 
 
Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4K – Bjuvs, 
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner  Dnr 2018.205 
 
Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för 
avtalssamverkan kring överförmyndarverk-samheten i Bjuvs, 
Klippans och Perstorps kommuner. Dessförinnan har motsvarande 
samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp sedan 2007. 
Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen 
Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal. 
Nuvarande samverkan utgörs av en gemensam 
förvaltningsorganisation. Respektive kommun har kvar sin egen 
överförmyndarnämnd. 
 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, 
har samtliga fyra kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en 
avsiktsförklaring att bilda en gemensam nämnd för överförmyndar-
samverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds den 1 januari 2019, 
benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den 
gemensamma nämnden har tagits fram och underställs nu politisk 
behandling i respektive samverkanskommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuvs, 

Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner från och med 
den 1 januari 2019; 

 
att nämnden ska kallas Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, 

Klippan, Perstorp och Åstorp; 
 
att avveckla överförmyndarnämnden i Perstorps kommun per 

den 31 december 2018; 
 
att godkänna i ärendet redovisade samverkansavtal avseende 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; 

 
att anta i ärendet redovisade reglemente för 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; samt 

 
att uppdra åt valberedningen att föreslå en ledamot från 

majoriteten och en ersättare från oppositionen att för 
kommunens räkning ingå i den gemensamma nämnden. 
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§ 113 
 
Rapport ang arbetsmiljöarbetet vid kommunens förvaltningar  
Dnr 2018.198 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens reglemente för arbetsmiljöansvar, 
delegering, uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet ska 
en årlig sammanställning över arbetsmiljöarbetet behandlas i 
Centrala samverkansgruppen, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beaktande i budgetprocessen samt överlämnas till 
kommunfullmäktige för behandling. 
 
Ärendet 
Efter den årliga revisionen av arbetsmiljöarbetet (ÅRA) har samtliga 
förvaltningschefer inkommit med förvaltningsvisa 
sammanställningar och analyser över arbetsmiljöarbetet vilket är 
underlag för den övergripande sammanställningen. 
 
I enlighet med Reglementet har den centrala ledningsfunktionen 
sammanställt det utförda arbetsmiljöarbetet vid förvaltningarna i 
kommunen i dokumentet ”Sammanställning över inkomna analyser 
över arbetsmiljöarbetet under år 2017 vid Perstorps kommuns 
förvaltningar” daterad 2018-08-27. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna redovisningen 
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§ 114 
 
Förslag till samverkansavtal kommungemensamt e-Arkiv   
Dnr 2017.249 
 
Sedan slutet av 2016 har 15 skånska kommuner genomfört en 
gemensam förstudie med avsikt att skapa en organisation som kan 
tillhandahålla ett gemensamt e-Arkiv (Projekt ScanArkiv). Genom e-
Arkivet kan kommunerna uppfylla lagstiftningens krav på att 
tillgodose bevarandet av allmänna handlingar för framtiden. 
Kommunerna skapar därtill en rättssäker hantering av handlingar i 
hela informationskedjan. 
 

Projekt ScanArkiv har utrett olika samverkansformer och 
rekommenderat bildandet av ett kommunalförbund. Då några 
kommuner varit tveksamma till den föreslagna 
samverkanslösningen har projektets styrgrupp försökt hitta en 
mindre omfattande samverkansform. En samverkan genom ett så 
kallat samverkansavtal är nu det spår som styrgruppen för projektet 
ser som den möjliga vägen framåt.  
 

Samverkansavtalet innebär att kommunen fortsatt är 
arkivmyndighet och ägare av sin information och behåller eventuell 
befintlig arkivpersonal. Samverkan renodlas till att vara kring e-
arkivet, men innebär indirekt en förstärkning av det strategiska 
arkivarbetet t.ex. kring styrdokument, då den gemensamma 
förvaltningen kommer att arbeta med dessa frågor. 
 

Den beräknade budgeten är framräknad till en årlig kostnad på 
drygt 7,3 mkr och avser det gemensamma e-Arkivet i full drift och 
samtliga 15 kommuner inräknade. Budgeten innehåller en stor 
osäkerhetsfaktor med avseende på kostnaden för själva systemet. 
Det är först vid den faktiska upphandlingen av e-Arkivet och de 
anbud som inkommer som det går att få mer konkreta siffror. Lunds 
kommun föreslår därför att kommunstyrelsen i respektive aktuell 
kommun godkänner att kostnaden enligt finansieringsmodellen kan 
förändras med +/- 10 %. För Perstorps del beräknas den årliga 
kostnaden bli 145 763 kronor +/- 10 %. 
 

Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna samverkansavtal om ett kommungemensamt e-

arkiv med Lunds kommun, samt  
 
att godkänna att kommunens kostnad för det gemensamma e-

arkivet kan förändras med upp till 10% av kommunens 
kostnad enligt samverkansavtalets finansieringsmodell. 

 
Skickas till: Lunds kommun, ekonomichef 
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§ 115 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Förvaltningens inväntande av ny majoritet, kommande 
budgetberedning med olika utmaningar och behov av prioriteringar, 
besök av delegationen mot segregation, kommande 
rundabordssamtal med byggmästare i 4K, arbete i samband med 
kommunhusköpet samt lagt uppdrag om behov av inventering av 
hjärtstartare 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 116 
 
Interkommunal samverkan  Dnr 2018.52 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Nätverksmöte i Finsamförbundet, kommande styrelsemöte inom 
Familjen Helsingborg 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 117 
 
Inbjudningar 
 
Ingen inkommen 
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§ 118 
 
Meddelanden Dnr 2018.160 
 
Inget inkommet 
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§ 119 
 
Övrig fråga, pågående utredning om 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Hans Stifors ställer frågor om personalsituationen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommundirektören redogör 
kortfattat för hur det ser ut just nu och vilka resurser som satts in för 
att lösa situationen. 
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§ 120 
 
Övrig fråga, parkeringsvakter 
 
Bo Dahlqvist undrar hur kommunen har förberett inför införandet av 
parkeringsvakter den 1 oktober. Kommundirektören redogör för de 
informationsinsatser som planerats och kommer att genomföras 
inför införandet. 

 


