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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-14 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-16.20 
 

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 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare §§ 14-20 kl. 15.30 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Elisabeth Holmer (S), ersättare 
Boel Rosdahl (S), ersättare §§ 20-25, kl. 15.30-16.20 

Övriga deltagande  
Boel Rosdahl (S), ersättare §§ 14-19 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 14-16 
Henrik Ehrenberg, brottsförebyggare § 20 
Annelie Börjesdotter, socialchef §§ 20-21 
Frida Beijer, utvecklingsstrateg § 21 
 
 
 
 

Utses att justera Lennart Johansson  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-02-14 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

14 - 25 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Lennart Johansson 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-02-14 
Datum för anslags uppsättande 2018-02-15 Datum för anslags nedtagande 2018-03-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 14 
 
Preliminärt bokslut 2017  Dnr 2018.29 
 
Ekonomichefen redogör för det preliminära bokslutet för 2017. Det 
budgeterade resultatet för 2017 är 7,8 miljoner kronor. Det 
preliminära resultatet för 2017 uppgår till 13,4 miljoner kronor vilket 
är en beräknad positiv avvikelse på 5,6 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera det preliminära resultatet för år 2017. 
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§ 15 
 
Ekonomisk rapport januari månad 2018  Dnr 2018.30 
 
Den ekonomiska rapporten för januari månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 8,7 Mkr 
per 2018-12-31, vilket är 0,4 Mkr bättre än budgeterat resultat.  
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    8 300 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr               
Kommunfullmäktige, revision        0 
Kommunstyrelsen         0 
Räddningsnämnden         0 
Byggnadsnämnden         0 
Barn- och utbildningsnämnden        0 
Socialnämnden         0 
Kultur- och fritidsnämnden        0 
Summa          0 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Utbetalda pensioner och premiekostnader 0 
Kalkylerade pensioner          0 
Betalda personalomkostnader -2 000 
Kalkylerade personalomkostnader  2 000 
Nedskrivningar          0 
Semesterlöneskuld          0 
Särskild löneskatt          0 
Pensionskostnader PFA 98         0 
Oklar kostnadsbärare          0 
Statsbidrag, flyktingmottagning         0 
Aktieägartillskott till Perst. Näringslivs AB  0 
Oförutsedda kostnader          0 
Skatteintäkter      500 
Slutavräkning          0 
Statsbidrag, regleringsbidrag)     100 
Kommunal fastighetsavgift    -200 
Finansnetto           0 
Summa       400 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr        400   
 
Prognostiserat resultat, tkr   8 700 (8 300 + 0 + 400 = 8 700) 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen. 
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§ 16 
 
Omdisponering av investeringsanslag – Snabbladdningsstation 
Dnr 2018.19 
 
Förslag finns på att anlägga en laddstation för elbilar vid strategiskt 
läge utefter riksväg 21.  Laddstationen är en snabbladdningstation 
som kommer att anläggas med gångavstånd till centrum. Detta 
innebär en möjlighet att stanna och snabbladda elbilen vid färd 
mellan Helsingborg och Hässleholm. För att kunna genomföra detta 
behöver budgeten omfördelas. Bidrag från KLIMATKLIVET kommer 
att sökas i samband med detta vilket är en förutsättning att kunna 
genomföra projektet. 
 
Som en del i elbilsstrategin och den handlingsplan som antogs av 
familjen Helsingborg arbetas nu fram ett förslag för placering av 
kommunala laddstationer. På riksväg 21 mellan Helsingborg och 
Hässleholm saknas i dag en snabbladdstation för elbilar. 
Strategiska lägen är bland annat vid Perstorps strategiska läge efter 
riksväg 21 nära infarten in till centrum vid  korsningen 
Köpmangatan/ Rv 21.Där finns idag en parkering som enkelt kan 
göras om till snabbladdningsplats. Läget är dessutom stationsnära 
och ger också ökad fokus på rv 21 genom Perstorp och i planering 
av dubbelspår. En laddning tar cirka 20 min. Laddstationen ligger 
ett kort gångavstånd till både restauranger och naturupplevelse 
nere vid Ybbarpssjön. I anslutning till laddstationen anordnas 
bänkar och bord och möjlighet att visa eventinformation. 

 
Den totala investeringskostnaden är beräknat till 1,25 Mkr. 
Kommunen kommer att söka stöd för lokala klimatinvesteringar 
(Klimatklivet). Till och med år 2020 satsar staten 700 Mkr om året, 
för att stödja investeringar i Sverige som effektivt sänker våra 
växtgasutsläpp. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera 
Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Vi räknar med 
att erhålla ett stöd om 0,45 Mkr, vilket innebär att en finansiering om 
0,8 Mkr ska anvisas.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att  bevilja investeringskostnaden för en snabbladdstation vid 

riksväg 21, under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
stöd om minst 0,45 Mkr, samt  

 
att  finansieringen av den ej budgeterade investerings-

kostnaden om 1,25 Mkr för en snabbladdstation vid riksväg 
21, ska ske genom att omdisponera 0,2 Mkr från anslaget  
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 för mindre anläggningsarbeten (allmän markreserv), 0,2 

Mkr från anslaget avseende markunder-sökningar (allmän 
markreserv), 0,2 Mkr från anslaget för mindre 
anläggningsarbeten (gator och vägar) och 0,2 Mkr från 
anslaget för mindre anläggningsarbeten (park). 
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§ 17 
 
Rapport om elektroniska körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Under 2017 har kommunens bilar varit utrustade med elektroniska 
körjournaler. Detta för att underlätta för redovisning till skatteverket 
samt som spårning av eventuellt stulna fordon. Detta har fungerat 
till belåtenhet med endast något enstaka problem vid in- och 
utloggning och taggar som inte fungerat. Systemet har fungerat 
som avsett och personalen har varit positiva. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna informationen 
 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 18 
 
Rapport angående upphandling för 2017 Dnr 2017.90 
 
Perstorps kommun genomför upphandlingar, dels i egen regi dels 
med hjälp av en upphandlingsgrupp i Klippan, Bjuv och Åstorp. 
Totalt identifierade upphandlingar under 2017 är 72 stycken. 
Av dessa är sju helt klara, fyra stycken ligger ute på upphandling 
och tre är under överprövning.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna rapporten 
 
 
Skickas till: 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 19 
 
Fördjupad studie av framtida användning av fastigheten 
Brukshotellet 2  Dnr 2017.198 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 oktober 2017, § 
209 att uppdra åt Perstorps Bostäder AB att lämna förslag på hur 
fastigheten Brukshotellet 2 skulle kunna användas ytmässigt samt 
ekonomiska förutsättningar för detta. En preliminär studie 
redovisades för arbetsutskottet i november 2017, som visar att det 
skulle vara möjligt att omvandla Brukshotellet till kommunhus till en 
uppskattad investeringskostnad om ca 59 mnkr. Då ingår att 
Plastens Hus ianspråktas och byggs samman med Brukshotellet 
och att verksamheten som idag finns i Plastens Hus integreras i 
kommunhusets entréplan. Underlaget ger en indikation på ett 
möjligt genomförande, men behöver fördjupas avseende 
byggtekniska, finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 
innan politisk ställning till en sådan investering och inriktning kan 
tas. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera samtliga partiers positiva ställningstagande i 

ärendet, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektör att kontakta styrelsen för Plastens Hus. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad 

studie kring framtida användning av fastigheten 
Brukshotellet 2 enligt vad som anförs i ärendet, 

 
att anvisa maximalt 500 000 kronor ur anslaget för oförutsedda 

kostnader 2018 för att täcka genomförande av den 
fördjupade studien, samt 

 
att uppdra åt kommundirektören att kontakta fastighetsägaren 

av Poppeln 13 för en diskussion kring kommunens framtida 
förutsättningar i fastigheten. 

 
Bengt Marntell (C), yrkar att en ytterligare attsats läggs till att det i 
utredningen ska ingå vad som händer med centrum och torget om 
kommunhuset flyttar. Hans Stifors (PF), Bo Dahlqvist (PF) och 
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han avser att 
kommunstyrelsen först fattar beslut om de tre attsatserna 
föreslagna av arbetsutskottet och därefter tar ställning till Bengt 
Marntells tilläggsyrkande. Denna propositionsordning godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad 

studie kring framtida användning av fastigheten 
Brukshotellet 2 enligt vad som anförs i ärendet, 

 
att anvisa maximalt 500 000 kronor ur anslaget för oförutsedda 

kostnader 2018 för att täcka genomförande av den 
fördjupade studien, samt 

 
att uppdra åt kommundirektören att kontakta fastighetsägaren 

av Poppeln 13 för en diskussion kring kommunens framtida 
förutsättningar i fastigheten. 

 
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Bengt 
Marntells tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit 
detsamma. Votering begärs och genomförs med 1 röst för, 7 röster 
emot och en avstår enligt nedan varvid kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet. 

 
Votering: 
 
Namn  Nej Ja Avstår 
Ronny Nilsson (S) x 
Ulla-Britt Brandin (KD) x 
Patrik Ströbeck (M) x 
Bengt Marntell (C )  x 
Elisabeth Holmer (S)   x 
Torgny Lindau (PF) x 
Lennart Johansson (PF) x 
Hans Stifors (PF) x 
Bo Dahlqvist (PF) x 
 
Totalt  7 1 1 
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§ 20 
 
Information om kommunens brottsförebyggande arbete   
Dnr 2018.31 
 
Henrik Ehrenberg, brottsförebyggare och Annelie Börjesdotter, 
socialchef deltar på mötet och informerar om hur det 
brottsförebyggande arbetet ser ut i kommunen.  
 
Henrik tjänstgör i Perstorp motsvarande 30% av en heltid under 
20180101-20191231 genom ett avtal med Klippan. 
 
Henrik redovisar nuläget i pågående projekt och samarbeten: 
 Regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot 

Brott 
 En förstärkning av Länsstyrelsen i Skåne med två 

brottsförebyggande samordnare 
 Nära samarbete mellan kommunens säkerhets-, 

krisberedskaps- och brottsförebyggande arbete samt 
kommunpolisen 

 Lära känna den lokala problembilden 
 Lära känna organisationen 
 Den lokala problembilden och dess orsaker 
 Brottsförebyggande arbete, kort sikt och lång sikt 
 Brottsförebyggande arbete vs Trygghetsarbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 21 
 
Information om digitaliseringsprojektet Didec, testbädd på 
Österbo  Dnr 2017.180 
 
Frida Beijer, utvecklingsstrateg och Annelie Börjesdotter, socialchef 
informerar om det socialfondsprojekt, DIDEC (Digital innovation for 
dementia care), som kommunen driver på Österbo. 
 
Projektet handlar om att man ska integrera en testbädd på Österbo. 
I testbädden, vilket innebär att en testmiljö tar plats i en verklig 
vårdmiljö, kommer brukare, anhöriga och vårdpersonal tillsammans 
med forskning och företag testa och utveckla tjänster och produkter 
som ökar livskvalitén för individer med demenssjukdom och kognitiv 
svikt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 22 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom: 
Kommunens arbetsmarknadsenhet har fått en utmärkelse från 
Familjen Helsingborg gällande mångfald och integration, deras 
lokaler har också invigts, kontakter är tagna med olika banker för att 
efterhöra intresset att flytta hit, målarbetet pågår ute i nämnder och 
styrelser, ett uppföljningsseminarium planeras för fullmäktige i maj 
där fullmäktige får reda på vad som gjorts för de pengar man 
tilldelats samt kommande möte med hyresvärden till kommunhuset. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 23 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Kommande diskussion mellan kommunstyrelseordförande 
involverade i Söderåsens Miljöförbund, 6K-styrelse i mars, 
företagsbesök med landshövdingen på besök samt kommande 
kommunledningskonferens. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 24 
 
Inbjudningar 
 
Inga inkomna 
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§ 25 
 
Meddelanden 
 
Kyrkofullmäktige: Fyllnadsval till Thea och Carl Olssons stiftelse 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
 
 

 
 


