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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.40 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Stefan Franzén, kommunikatör (§ 113) 
Mats Johansson, projektledare (§ 113) 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-05-17 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

113 – 123 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-05-17 
Datum för anslags uppsättande 2017-05-18 Datum för anslags nedtagande 2017-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 113 
 
Information om digitalisering och webbutveckling  Dnr 2016.66 
 
Stefan Franzén, kommunikatör och Mats Johansson, projektledare 
deltar på mötet och informerar om utvecklingen inom digitalisering 
och webben.  
 
Stefan visar exempel på och förklarar hur kommunens kommande 
hemsida kommer att se ut och redovisar skillnader från den gamla. 
Hemsidan är planerad att lanseras den 12 juni. 
 
Mats informerar om hur arbetet med digitalisering fortlöper vad 
gäller nytt ärendehanteringssystem och e-tjänster. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 114 
 
SMFO: Ny lag om elektroniska cigaretter, erbjudande om att ta 
hand om tillsyn  Dnr 2017.100 
 
En ny lag gällande elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
till dessa träder i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har från 
Söderåsens miljöförbund fått erbjudande om att förbundet kan ta på 
sig att sköta den tillsyn som följer av lagen. Kostnaderna för 
tillsynen hanteras av förbundet enligt de taxor man har att förhålla 
sig till. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att anta erbjudandet att låta Söderåsens miljöförbund hantera 

tillsynen som följer av lagen om elektroniska cigaretter som 
träder i kraft den 1 juli 2017. 
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§ 115 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
Möte med arbetsförmedlingen, arbete med 
arbetsmarknadsenheten, möte med upphandlingsenheten i Klippan, 
nystart av intern personalutveckling och interna studiebesök. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 116 
 
Inbjudningar 
 
SKL: Inbjudan till workshop för att ta fram en samlad strategi för 
hälsa, 20 sept Malmö, kl. 09.30-15.00 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningen. 
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§ 117 
 
Meddelanden 
 
Inga meddelanden inkomna. 
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§ 118 
 
Medverkan i FINSAM  Dnr 2017.98 
 
Finsam är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som 
ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting 
och kommuner möjlighet att samordna sina insatser. 
 
Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 maj 2017, att 
föreslå kommunfullmäktige att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans 
med Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan, vilket ger möjligheter att 
vara med och påverka uppbyggnaden av organisationen från start.  
 
Kostnaden är baserad på antal invånare 16 – 64 år i kommunerna 
per den 31 december 2016, och beräknas till 138 770 kronor per år. 
 
Under finansieringsverksamheten finns ett budgeterat anslag om 550 
000 kronor för oförutsedda kostnader, vilket kan finansiera kostnaden 
för medverkan i FINSAM under år 2017. En eventuell fördelning av 
dessa medel beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 138 770 kronor för 

att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med Örkelljunga, 
Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan,  

 
att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 

138 770 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader under 
finansieringsverksamheten, 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå i ett gemensamt 

FINSAM-förbund med Klippan, Örkelljunga, Båstad och 
Ängelholm, samt 

 
att föreslå kommunfullmäktige att notera finansieringen av 

medverkan i FINSAM. 
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§ 119 
 
Resurs till skuldsanering  Dnr 2017.99 
 
Kronofogdemyndigheten ska samverka och utbilda kommunerna där 
det är många personer är överskuldsatta samt att förebygga att fler 
personer kommer i denna situation. 
 
Då det är totalt 518 personer som har skuld hos 
kronofogdemyndigheten borde fler ha sökt skuldsanering hos 
kronofogdemyndigheten. Perstorps kommun ligger sämst till i 
Sverige avseende skulder hos kronofogdemyndigheten. 
Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett behov av att 
omgående påbörja ett uppsökande arbete med de överskuldsatta 
ungdomarna 18-25 år. Idag motsvarar detta ca 40 personer. 
 
Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med socialförvaltningen 
tagit fram ett förslag på en person, som kan arbeta med målgruppen 
under en period om 6 månader, och finansieras delvis genom ett 
bidrag från Arbetsförmedlingen. Socialnämnden beslöt vid sitt 
sammanträde den 16 maj 2017, att begära medel för resurs till 
skuldsanering. Kostnaden är beräknad till 107 124 kronor.   
 
Under finansieringsverksamheten finns ett budgeterat anslag om 550 
000 kronor för oförutsedda kostnader, vilket kan finansiera kostnaden 
under år 2017. En eventuell fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att  tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 107 124 kronor 

avseende resurs till skuldsanering, vilket ska användas till att 
påbörja ett uppsökande arbete med överskuldsatta 
ungdomarna i åldern 18-25 år, samt 

 
att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 

107 124 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader 
under finansieringsverksamheten. 
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§ 120 
 
Övrigt ärende, leverantörsträff 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som reagerat över tidpunkten 
i en inbjudan till en leverantörsträff. Ärendet diskuteras. 
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§ 121 
 
Övrigt ärende, Valborg 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som har funderingar kring 
kommunens Valborgsarrangemang. Ärendet diskuteras. 
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§ 122 
 
Övrigt ärende, tekniska 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som har funderingar i ett 
personalärende. Ärendet diskuteras. 
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§ 123 
 
Övrigt ärende, boende 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist har funderingar kring en 
specifik lokal och boende i den lokalen. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att hantera ärendet. 

 
 


