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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 13.00-15.00 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef §§ 242-245, 247-251 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 243-244 
Magnus Almström, fritidschef §§ 243-244 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef §§ 243-244 
Sahand Kousha, arbetsmarknadschef § 245 
Alexandra Norén, kommunpolis § 242 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-12-06 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

242 – 251 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-12-06 
Datum för anslags uppsättande 2017-12-07 Datum för anslags nedtagande 2017-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 242 
 
Redovisning av polisens årliga trygghetsundersökning   
Dnr 2017.245 
 
Alexandra Norén, kommunpolis, deltar på sammanträdet och 
redogör för resultaten av den genomförda 
trygghetsundersökningen.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att när brottsförebyggaren är på plats, tillse att en 

avrapportering gällande kommunens trygghetsarbete sker 
till arbetsutskottet, förslagsvis i februari, samt 

 
att tacka för informationen. 
 
Skickas till: 
Socialchef 
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§ 243 
 
Ansökan från Perstorps Golfklubb om förlängning av 
kommunal borgen  Dnr 2017.246 
 
Ekonomichefen informerade 2017-11-23 Swedbank och ordförande i 
Perstorps Golfklubb, att klubben inte ansökt om förlängning av 
kommunal borgen, vilket betyder att villkorsändringsdag för lånet 
tidigast kan bli efter beslut i kommunstyrelsen och när beslutet vunnit 
laga kraft. Klubben informerades om att ett amorteringskrav om minst 
50 000 kronor per år kommer att läggas fram som ett förslag till 
kommunstyrelsen.  
 
Dagen efter, 2017-11-24, inkom från styrelsen för Perstorps 
Golfklubb, en ansökan om en förlängning av tidigare beviljad 
kommunal borgen om 2 500 000 kronor. Lånet har löpt 
amorteringsfritt under många år, och löper till och med den 27 
november 2017. Klubben önskar fortsatt amorteringsfritt på lånet. 
 
Perstorps kommun har sedan tidigare ett annat borgensåtagande till 
klubben på 500 000 kronor. Lånet amorteras från och med år 2017 
med 50 000 kronor per år och löper till och med den 31 mars 2027.  
 
Med anledning av att klubben år 2014 befann sig i en svår 
likvidmässig situation, beviljade kommunfullmäktige ytterligare ett lån 
om 200 000 kronor med ett amorteringskrav, vilket slutamorterades 
under år 2016. Kommunfullmäktige beslutade också att ytterligare 
anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att avslås. 
 
En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en låg 
kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms 
inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som hög, vilket 
betyder att de av styrelsens redan beslutade och fortsatt kommande 
åtgärder, måste få en betydande effekt på den ekonomiska 
utvecklingen i klubben, i annat fall är risken för konkurs fortsatt 
överhängande, och att banken kräver infriande av det kommunala 
borgensåtagandet med ca 3 000 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,  
  
att bevilja Perstorps Golfklubb en förlängning av tidigare beviljad 

kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån om 2 
500 000 kronor med en årlig amortering om 50 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2022-
02-28, samt 

 
att  lånet ska vara upptaget i svenska kronor. 
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§ 244 
 
Nyttjanderättsavtal gällande Bälingebadet  Dnr 2017.247 
 
Ekonomichefen, fritidschefen och samhällsbyggnadschefen har 
under oktober och november månader 2017 träffat fem intressenter, 
vilka efter annonsering anmält intresse för att driva Bälingebadet 
vidare från och med 2018-01-01. 
 
Efter avslutade överläggningar kan konstateras att det finns två 
intressenter kvar, Lars Nilsson och Lis-Beth Wiberg, Lars bor i 
Perstorps tätort och Lis-Beth bor i Bälinge. 
 
Avtalsperioden gäller fr o m 2018-01-01 t o m 2018-12-31 med 
möjlighet för kommunen att förlänga ett år i sänder t o m 2021-12-
31.  
 
Sammanvägd bedömning: 
Lars Nilsson och Lis-Beth Wiberg är två likställda kandidater, men i 
den sammanvägda bedömningen är det en stor fördel att bo i 
närområdet till Bälingebadet, vilket medför att tillsyn och service till 
Bälingebadets besökare kan förstärkas och utvecklas ytterligare. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att teckna ett nytt nyttjanderättsavtal med Lis-Beth Wiberg, 

(Bälinge 711, 284 92 Perstorp) för perioden 2018-01-01 t o 
m 2018-12-31 med möjlighet för kommunen att förlänga ett 
år i sänder t o m 2021-12-31, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson att 

underteckna avtalet. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 245 
 
Avrapportering arbetsmarknadsenheten  Dnr 2017.247 
 
Chefen för arbetsmarknadsenheten, Sahand Kousha, deltar på 
sammanträdet och redogör för enhetens verksamhet och projekt 
såsom bland annat: 
• kommunen har den största sänkningen av antal arbetslösa 

hittills under 2017 
• Arbetsmarknadsenhetens invigning av nya lokaler , 2018-01-19 

på förmiddagen. 
• Extratjänster, i dagsläget 18 st vilket renderar en del tillskott 

från statskassan 
• GåGåGå 
• Enkla Jobb 
• DUA 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 246 
 
Kommundirektörsinstruktion  Dnr 2017.231 
 
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) i kraft. 
Enligt den nya lagen ska kommunstyrelsen utse en direktör, som 
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för 
den förvaltning som finns under styrelsen (KL 7 kap. 1§). Styrelsen 
ska vidare anta en instruktion för direktören (KL 7 kap. 2§). 
 
I samband med att ny kommunallag kommer att träda i kraft per den 
1 januari 2018, har det inom 6K tagits fram ett gemensamt utkast till 
instruktion för kommundirektör. 
 
Instruktion är ett krav enligt lagen och i diskussioner inom 
chefsgruppen föreslogs att man borde kunna ta fram ett förslag till 
sådan för kommunerna inom 6K då dessa har i stort sett samma 
förutsättningar. Underlaget till beslut följer lagens och förarbetenas 
intention. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att anta föreliggande förslag till instruktion för kommundirektör 
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§ 247 
 
Avsiktsförklaring gällande bildande av kommunalförbund för 
gemensam arkivmyndighet, SkånEarkiv  Dnr 2017.249 
 
Perstorps kommun har tillsammans med fjorton andra skånska 
kommuner sedan slutet av 2016 genomfört en gemensam förstudie 
för att undersöka förutsättningar att skapa en gemensam 
arkivorganisation med e-Arkiv. Ett stort källmaterial har samlats in 
och utifrån det har flera olika alternativa vägval studerats ingående. 
 
I den fördjupade förstudien kan det i detalj läsas hur det är tänkt att 
samarbetet ska fungera. Ansvaret som arkivmyndighet som idag 
ligger på kommunstyrelsen är tänkt att flyttas över till arkivförbundet 
där ansvaret för centralarkivet kommer hamna. 
Kommunalförbundets huvudsakliga verksamhet kommer vara: 
• e-Arkiv och digital hantering 
• Informations- och gallringsutredningar 
• Utlämnande av allmän handling ur, samt vård av, överlämnat 

arkivbestånd 
• Leveranser och leveransförberedande insatser 
• Utbildningsverksamhet 
• Tillsyn 
 
Perstorps kommuns behov av en arkivarie bedöms vara en tjänst 
på 20 %, som förbundet tillhandahåller via en tilläggsavgift. 
Kostnaden för Perstorps kommun på helårsbasis blir ca 126 000 kr 
för förbundsavgiften och ca 102 000 kr i tilläggsavgift för 
tillhandahållande av arkivarietjänsten. 
 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att Perstorps kommun ansluter sig till avsiktsförklaringen om 

att instifta kommunalförbundet SkånEarkiv. 
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§ 248 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  Dnr 2017.200 
 
Sökande är en äldre person som sedan tidigare har 
gångsvårigheter och som i maj 2017 drabbades av fotledsfraktur 
som arbetsterapeut och fysioterapeut nu har bedömt inte kommer 
att bli bättre. Sökanden förflyttar sig beroende på dagsformen 
mellan rollator och rullstol. Trappan upp till ytterdörren är ca 75 cm 
hög och dessutom finns det två trappsteg från trädgården ner till 
gata. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår aktuell handläggare att 
bevilja bostadsanpassningsbidrag med 135 250 kr för uppförande 
av hiss samt ordna nerfarten till gatuplanet så att trappan 
försvinner. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag med 135 250 kr för 

uppförande av hiss samt ordna nerfarten till gatuplanet så 
att trappan försvinner 

 
 
Skickas till: 
Bostadsanpassningshandläggare 
Ekonomichef 
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§ 248 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
Deltagande på konferens om Plasten 100 år, framtagande av offert 
gällande översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen, information 
om ny kommunallag på nästa kommunstyrelsesammanträde 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 249 
 
Inbjudningar 
 
Inga inkomna 
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§ 250 
 
Meddelanden 
 
Smfo: Protokoll 171114 
Arnold Andréasson: Redovisning från Kommunassurans Syds 
ägarsamråd 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 251 
 
Övrigt ärende, personalfråga 
 
Bo Dahlqvist (PF), lyfter en fråga som gäller tjänstgöring för personal 
under julhelgen. Ärendet diskuteras. 
 


