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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.55 
 

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 
Lars Ottosson (PF), ersättare 
Elisabeth Holmer (S), ersättare (ej § 153 pga jäv) 
Boel Rosdahl (S), ersättare § 153 
 

Övriga deltagande  
Boel Rosdahl (S), ersättare 
Elisabeth Holmer (S), ersättare § 153 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef §§ 156, 161-162 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-12-13 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

152 - 162 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
Datum för anslags uppsättande 2017-12-14 Datum för anslags nedtagande 2018-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 152 
 
Ekonomisk rapport november månad  Dnr 2017.252 
 
Den ekonomiska rapporten för november månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 13,6 Mkr 
per 2017-12-31, vilket är 5,8 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  3 650 
(3 300 omdisponerat överskott från år 2016) 
Räddningsnämnden     100 
Byggnadsnämnden       10 
Barn- och utbildningsnämnden 3 100 
Socialnämnden         0 
Kultur- och fritidsnämnden   -140 
Summa   6 720 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Utb. pensioner och premiekostnader    -800 
Kalkylerade pensioner      800 
Betalda personalomkostnader -6 000 
Kalkylerade personalomkostnader  6 000 
Nedskrivningar  -2 200 
Semesterlöneskuld  -1 200 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98 -1 600 
Oklar kostnadsbärare   1 200 
Statsbidrag, flyktingmottagning -2 000 
Statsbidrag, ensamkommande barn -5 000 
Byggbonus       700 
Statsbidrag, tillf stöd till flyktingar  6 000 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag   -1 300 
Finansnetto    1 000 
Summa   -1 000 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr    5 720 
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Prognostiserat resultat, tkr 13 520  
(7 800 + 6 720 – 1 000 = 13 520) 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att notera redovisningen.  
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 153 
 
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. 
 
Elisabeth Holmer anmäler jäv och delta inte i beslutet. Boel Rosdahl 
träder in i hennes ställe under detta ärende. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
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 
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att lånet ska vara upptaget i svenska kronor. 
 
 
 
Skickas till:  
Ekonomichef 
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§ 154 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att anta föreliggande förslag till instruktion för kommundirektör. 
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§ 155 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att Perstorps kommun ansluter sig till avsiktsförklaringen om 

att instifta kommunalförbundet SkånEarkiv, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
 
Skickas till: 
Paul Bergström, Landskrona Stad 
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§ 156 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar  Dnr 2017.37 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående projekt och 
verksamhet såsom bland annat: 
Utvecklingen av fiber på landsbygden, idrottshallens byggande, 
projektet med aulan, pendlarparkeringen och korsningen 
Järnvägsgatan/Köpmangatan 
 
Hantering av valstugor, placering på torget med mera diskuteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 157 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om de förändringar som följer när den 
nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 158 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Årsmöte i Familjen Helsingborg, möte med polisen ang 
brottsförebyggande verksamhet och kommande toppmöte med 
Greater Copenhagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 159 
 
Inbjudningar 
 
Inga inbjudningar är inkomna. 
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§ 160 
 
Meddelanden 
 
Smfo: Protokoll 171114 
Arnold Andréasson: Redovisning från Kommunassurans Syds 
ägarsamråd 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 161 
 
Övrigt ärende, stationsområdet 
 
Bo Dahlqvist meddelar att området vid stationen var väldigt halt i 
morse och efterlyser åtgärder. Samhällsbyggnadschefen meddelar 
att han varit i kontakt med markägaren i ärendet. Ärendet 
diskuteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att samhällsbyggnadschefen hanterar frågan vidare. 
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§ 162 
 
Övrigt ärende, tekniska kontoret 
 
Bo Dahlqvist vill veta hur många konsulter som arbetar inom 
tekniska kontoret. Samhällsbyggnadschefen meddelar att en lista 
kan lämnas ut om så önskas  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att ärendet återrapporteras i samband med nästa 

arbetsutskott. 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadschef 
 


