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 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09:00-10.20 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande  
 
Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 1-7 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-01-10 
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 Sekreterare   
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Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-01-10 
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§ 1 
 
Uppföljning av internkontrollplan år 2017 – kommunstyrelsen  
Dnr 2018.2 
 
Kommunstyrelsen beslöt att för år 2017 godkänna plan för intern 
kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan, 
 
- användning av tekniska kontorets bilar 
- beställning av varor och tjänster 
 
Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna 
åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor. 
 
I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra 
kontrollen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 
 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2017 
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§ 2 
 
Uppföljning av internkontrollplan år 2017 – räddningsnämnden  
Dnr 2018.3 
 
Räddningsnämnden beslöt att för år 2017, godkänna plan för intern 
kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan, 
 
- LSO (Lag om Skydd mot Olyckor), LBE (Lag om Brandfarliga 

och Explosiva varor) 
- AFS (föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket) 
- Enligt delegationsbeslut 
 
Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna 
åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor. 
 
I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra 
kontrollen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 
 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2017, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
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§ 3 
 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen under år 
2018  Dnr 2018.4 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive 
nämnd/styrelse. 
 
Den ska minst innehålla; 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras 
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas 
beslut om intern kontrollplan för år 2018.  
 
Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett 
underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska 
genomföras under år 2018. 
 
Under år 2018 föreslås den interna kontrollplanen omfatta 
”Upphandlingar genomförs inte” och ”Brister i skriftliga 
beställningar”. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tillfällena när kontroller sker ska anges i redovisningen, 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2018, samt 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2018. 
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§ 4 
 
Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden under år 
2018  Dnr 2018.5 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll ska intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd/ 
styrelse.  
 
Den ska minst innehålla; 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras 
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas 
beslut om intern kontrollplan för år 2018. 
 
Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett 
underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska 
genomföras under år 2018. 
 
Under år 2018 föreslås intern kontrollplanen omfatta ”Framförande 
av tungt fordon vid utryckning” och ”Intern utbildning/övning operativ 
personal”. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att kontrollen ska ske två gånger per år, tillfällena när 

kontrollen sker ska anges i redovisningen, 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2018,  
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2018, samt 
 
att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2018 

till kommunstyrelsen. 
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§ 5 
 
Information om tidplan inför bokslut 2017  Dnr 2018.6 
 
2018-01-04 Bokslutsinstruktioner och mallar skickas till 

förvaltningarna.  
 
2018-01-18 Sista dagen för kontering och attestering av fakturor på 
  verksamhetsåret 2017. 
 
2018-02-14 Preliminärt bokslut redovisas i kommunstyrelsen. 
 
2018-02-15 Underlag balanskonto lämnas senast detta datum till  
  ekonomikontoret. 
 
2018-02-28 Nämnderna lämnar årsredovisning senast detta datum 
  till ekonomichefen. 
 
2018-03-02 Bolagen lämnar bokslutsunderlag senast detta datum 
  till ekonomikontoret.  
 
2018-03-15 Miljöbokslut klart. 
 
2018-03-16 Sammanställd redovisning klar. 
 
2018-03-23 Årsredovisning, och den sammanställda redovisningen 

klart för revisorernas granskning.  
 
2018-03-26 Revision kan påbörjas med granskning av 

årsredovisning, sammanställd redovisning, 
balanskonto, interimsposter mm.  

 
2018-04-04 Beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
2018-04-09 Bokslutshandlingar klara för utskick till 

kommunstyrelsen. 
 
2018-04-18 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat 

förslag till bokslut till kommunfullmäktige.  
 
2018-05-17 Revisionsberättelse och övriga bokslutshandlingar 

klara för utskick till kommunfullmäktige. 
 
2018-05-30 Kommunfullmäktige beslutar. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera tidplanen 
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§ 6 
 
Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden  
Dnr 2018.7 
 
Med anledning av förändringar i verksamhetsindelning och nya 
befattningshavare, föreslås en uppdatering gällande attestanter 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet 2018-01-17. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att godkänna förslag till gransknings- och beslutsattestanter för 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 
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§ 7 
 
Redovisning av kommunalt partistöd  Dnr 2018.8 
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske 
per kalenderår och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 
juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur 
partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva 
sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av 
partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till 
ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en 
granskningsrapport. 
 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra 
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer 
tillgängliga för allmänhet och media. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att 
partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, 
samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje 
i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman 
fördelas per mandat. 
 
En redovisningsblankett för hur partistödet har använts samt 
blankett för granskningsrapport och intyg har tagits fram. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 8 
 
IT-samverkan och gemensam driftorganisation i 4K   
Dnr 2014.323 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade den 30 november 2016, § 
89 att ställa sig bakom en framtagen avsiktsförklaring om IT-
samverkan och gemensam driftorganisation mellan kommunerna 
Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. Avsiktsförklaringen var 
resultatet av ett utredningsarbete som pågått under många år och 
där en utredning presenterades under 2015. Under 2017 har en 
organisation under ledning av kommundirektörerna i berörda 
kommuner börjat byggas. En gemensam IT-chef har anställts och 
kommunerna har som grund för att bygga en gemensam 
organisation initierat en oberoende genomlysning av IT-
kostnaderna i respektive kommun för att få rätt ingångsvärden och 
hitta kostnaderna oavsett om de redovisats på IT-avdelning eller i 
verksamheten 
 
Ärendet 
Den 2016 beslutade avsiktsförklaringen behöver nu bekräftas i ett 
formellt beslut om att bilda den gemensamma IT-organisationen. 
Organisationsförändringen MBL-förhandlades samt 
konsekvensanalys togs fram när organisationsförslaget 
presenterades hösten 2015. 
 
Förslag till beslut: 
Den gemensamma avsiktsförklaringen från 2016 realiseras genom 
att kommundirektörerna får i uppdrag att under 2018 bygga upp en 
gemensam IT-organisation för kommunerna Bjuv, Perstorp, Klippan 
och Åstorp (4K). 
 
Klippans kommun är anställningsmyndighet för den nya IT-
organisationen. 
 
Från och med den 1 april 2018 övergår de anställda i respektive 
kommuns IT-enheter till anställning i Klippans kommun genom så 
kallad verksamhetsövergång. 
 
Kostnaderna 2017 avseende IT-chef och ekonomiutredning mellan 
kommunerna fördelas utifrån befolkningstal. 
 
Under 2018 disponerar den nya IT-organisationen summan av 
respektive kommuns fastställda IT-budget utifrån den 
ekonomiutredning som beställts. 
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Under 2018 ska IT-organisationen ta fram ett SLA (service level 
agreement) och en kostnadsfördelningsmodell som bygger på 
kostnad för såld tjänst enligt beställd servicenivå. 
 
Till 2019 ska den nya IT-organisationen vara i full drift och blir då en 
så kallad noll-enhet som finansieras via intäkter för sålda tjänster till 
kommunerna 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att Perstorps kommun ingår i det gemensamma IT-samarbetet 

och driftorganisationen enligt den avsiktsförklaring som 
beslutades 2016 samt enligt ovan. 
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§ 9 
 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård Dnr 2017.255 
 
Sammanfattning 
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas 
av Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
 
Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild 
överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska 
inträda vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 
kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp än det 
som motsvarar genomsnittskostnaden i riket (enligt 5 kap. 6§) 
(bestäms årligen). Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. 
Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.  
 
Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne, 
kommit överens om och tagit fram ett förslag på överenskommelse 
med en inkörningsperiod på tre månader, och därefter en 
genomsnittsmodell under ett år där betalningsansvaret för 
kommunerna inträder efter 2,8 kalenderdagar i den somatiskt slutna 
vården men där kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som 
patienter kunnat gå hem innan ansvaret inträder. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 191 
Tjänsteskrivelse av socialchef Annelie Börjesdotter daterad 2017-
12-05. 
Kommunförbundets Skånes skrivelse 2017-11-28 
Förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att Perstorps kommun ställer sig bakom Överenskommelse 

mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
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§ 10 
 
Delårsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten 2017   
Dnr 2017.258 
 
Delårsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit 
för behandling i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att notera rapporten 
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§ 11 
 
Handlingsprogram 2018 för skydd mot olyckor för 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst  Dnr 2017.257 
 
Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje 
kommun/förbund anta ett handlingsprogram som omfattar både 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst omfattar kommunerna Ängelholm, Örkelljunga och 
Helsingborg, vilket antas av förbundets direktion inför varje nytt 
verksamhetsår. Innan programmet antas ska samråd ha skett med 
de myndigheter som har väsentligt intresse i saken. 
 
Svar på remissen med eventuella synpunkter på 
handlingsprogrammet med tillhörande dokument önskas senast den 
15 januari 2018. 
 
Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
meddela Räddningstjänsten Skåne Nordväst att kommunen inte har 
något att tillföra i handlingsplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att meddela Räddningstjänsten Skåne Nordväst att Perstorps 

kommun inte har något att tillföra i handlingsplanen. 
 
 
Skickas till: 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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§ 12 
 
Motion om personligt ombud  Dnr 2016.193 
 
Sammanfattning 
Irena Långberg (MP) har i en motion daterad den 6 oktober 2016 
föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa tjänsten Personligt ombud i kommunen, eventuellt i 
samarbete med andra kommuner. 
 
Ärendet 
Motionen har remitterats till socialnämnden, som inkommit med 
remissvar. Nämnden anger att socialförvaltningen löpande följer 
utvecklingen om behov av personligt ombud och kommer att 
fortsätta detta. Nämndens bedömning i dagsläget är att behovet är 
av för liten omfattning för att prioriteras. 
 
Underlag/bilagor 
Motion om Personligt ombud, Irena Långberg (MP) daterad 6 
oktober 2016 
Socialnämndens remissvar 19 december 2017, § 128 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 10 januari 2018 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar att socialnämnden och 
socialförvaltningen följer utvecklingen om behov av personligt 
ombud, och föreslår att motionen därmed besvaras. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med vad som anförs i ärendet. 
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§ 13 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om arbetet som pågår tillsammans 
med andra myndigheter för att stävja de bränder som anläggs i 
kommunen och målarbetet som är igång i organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 14 
 
Inbjudningar 
 
Länsstyrelsen Skåne: Polisen och Säkerhetspolisen informerar om 
säkerhetsläget inför valet, Hässleholm, 30 januari, 09-12 
Kommuninvest: Medlemssamråd, Kristianstad 180201 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningarna 
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§ 15 
 
Meddelanden 
 
Handikapprådet: Protokoll 171204 
Medelpunkten: Protokoll 171127 
Perstorps bostäder: Protokoll 171207 
Pensionärsrådet: Protokoll 171130 
Nårab: Protokoll 171208 
Länsstyrelsen: Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 16 
 
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 beslutade 2017-12-13 att notera att 
ärendet återrapporteras i samband med nästa 
arbetsutskott. 
 
En redovisning har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 17 
 
Övrigt ärende, byggnadsnämnden och tekniska 
kontoret 
 
Bo Dahlqvist ställer frågor om organisationen kring renoveringen av 
kulturhuset. Ärendet diskuteras. 
 


