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§ 140 
 
Fördelning av överskott  Dnr 2018.204 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-30 att 
överföra 5,6 Mkr som ett överskott från 2017 års driftsbudget till 
finansförvaltningen och att en fördelning av dessa medel beslutas 
av kommunstyrelsen. 
 
Finansieringen av kostnaden för rivning av två fastigheter, 
nedskrivning av anläggningstillgång (parkering Bälingebadet), 
digitalisering, ledningssystem för uppföljning av mål och målvärden, 
dataskyddsförordningen GDPR samt vård- och omsorgslyftet, 
föreslås ske genom att fördela 3 180 000 kronor från det av 
kommunfullmäktige överförda överskottet till kommunstyrelsen och 
socialnämnden enligt från ekonomichefen inkommet förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att från det överförda överskottet fördela 2 910 000 kronor till 

kommunstyrelsen, vilket ska täcka kostnader för rivning av 
två fastigheter, nedskrivning av anläggningstillgång 
(parkering Bälingebadet), digitalisering, ledningssystem för 
uppföljning av mål och målvärden samt 
dataskyddsförordningen GDPR, samt 

 
att från det överförda överskottet fördela 270 000 kronor till 

socialnämnden, vilket ska täcka kostnader för vård- och 
omsorgslyftet. 
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§ 141 
 
Ansökan om medel för att motverka segregation  Dnr 2018.181 
 
Med anledning av att Regeringen (2014-2018) aviserat medel för 32 
svenska kommuner som bedöms vara socio-ekonomiskt eftersatta, 
har kommunen för avsikt att lämna in en ansökan till Tillväxtverket 
om medel för att arbeta sektorsövergripande för att motverka 
segregationen i kommunen. Med reservation för att ny 
regeringsbildning kan medföra nya riktlinjer gällande medlen, 
kommer Perstorps kommun som det ser ut i dagsläget kunna ta del 
av ca. 300 miljoner kronor under perioden 2018-2027. I den aktuella 
ansökan ansöker kommunen om totalt 20 265 000 kronor. Total 
budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering). 
 
I ansökan beskrivs de utmaningar kopplat till segregation som idag 
gör sig synliga i Perstorps Kommun. Exempel på sådana 
utmaningar är många orosanmälningar, hög arbetslöshet, 
trångboddhet, hög narkotika- och alkoholbrottslighet, låga 
skolresultat, dåligt bemötande inom hemtjänsten, många bilbränder 
för att nämna några. Inom kommunen har förvaltningarna ofta 
kännedom om dessa olika symptom på segregation, men det finns 
idag ingen genomgripande objektiv analys av kommunens 
eftersatthet. Därför ingår en kartläggning av kommunen, med 
genomgång av hur helhetsbilden ser ut och vilka insatser som 
behövs för att motverka grundproblematiken till segregationen som 
en del av ansökan. Vilka aktörer och vilka insatser som kommer 
genomföras beror på vilka slutsatser kartläggningen genererar. 
 
Ansökan har sista inlämning den 30 september 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom ansökan och skicka in den till Tillväxtverket 
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§ 142 
 
Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4K – Bjuvs, 
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner  Dnr 2018.205 
 
Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för 
avtalssamverkan kring överförmyndarverk-samheten i Bjuvs, 
Klippans och Perstorps kommuner.  Dessförinnan har motsvarande 
samver-kan funnits mellan Klippan och Perstorp sedan 2007. 
Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen 
Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal. 
Nuvarande samverkan utgörs av en gemensam 
förvaltningsorganisation. Respektive kommun har kvar sin egen 
överförmyndarnämnd. 
 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, 
har samtliga fyra kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en 
avsiktsförklaring att bilda en gemensam nämnd för överförmyndar-
samverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds den 1 januari 2019, 
benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den 
gemensamma nämnden har tagits fram och underställs nu politisk 
be-handling i respektive samverkanskommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuvs, 

Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner från och med 
den 1 januari 2019; 

 
att nämnden ska kallas Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, 

Klippan, Perstorp och Åstorp; 
 
att avveckla överförmyndarnämnden i Perstorps kommun per 

den 31 december 2018; 
 
att godkänna i ärendet redovisade samverkansavtal avseende 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; 

 
att anta i ärendet redovisade reglemente för 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; samt 
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att uppdra åt valberedningen att föreslå en ledamot från 

majoriteten och en ersättare från oppositionen att för 
kommunens räkning ingå i den gemensamma nämnden. 
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§ 143 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom: 
 Pågående arbete med att strukturera upp organisationen på 

tekniska kontoret och byggnadskontoret framförallt gällande 
administrativt stöd och kundsupport, detta pga sjukskrivningar 
inom organisationen. Backup finns också att få via NSVA när 
det gäller VA-verksamheten och en förstärkning har skett inom 
upphandlingsorganisationen. 

 Möten med Söderåsens miljöförbund 
 Arbetet gällande ansökan om medel för att motverka 

segregation 
 Gemensam upphandlingsorganisation 
 Intressenter Enen 17 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 144 
 
Inbjudningar 
 
SKL: Välkommen till trygghetsdagen, 27 september kl. 09.00, 
webdeltagande från brandstationen 
6K: Inbjudan till rundabordssamtal med byggmästare, 27 september 
kl. 16-19, Örkelljunga 
HBG Talks, 17 oktober 
KfSk: Kommunledningskonferens, 5 oktober, Lund 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att intresse för att delta i trygghetsdagen anmäls snarast till Ulf,  
 
att den som är intresserad anmäler sig själv till 

kommunledningskonferensen, 
 
att delar av arbetsutskottet är anmälda till HBG Talks, samt 
 
att i övrigt notera inbjudningarna 
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§ 145 
 
Meddelanden 
 
Inget meddelande är inkommet. 
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§ 146 
 
Övrigt ärende, Perstorpsdagarna 
 
Bo Dahlqvist lyfter frågan om hur det ekonomiska utfallet blivit efter 
Perstorpsdagarna. Ärendet diskuteras. 
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§ 147 
 
Övrigt ärende, Attefallshusen 
 
Bo Dahlqvist undrar hur det går med granskningen av 
Attefallshusen på torget. Ordförande meddelar att utredningen är i 
sitt slutskede och kommer att levereras inom kort. 
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§ 148 
 
Övrigt ärende, tekniska kontoret och byggnadskontoret 
 
Bo Dahlqvist undrar hur det fungerar inom tekniska kontoret och 
byggnadskontoret under rådande situation med sjukskrivningar. 
Noteras att kommundirektören svarat på frågan under sin 
informationspunkt. 

 
 


