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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 121

Information från NSVA
2018/255

Sammanfattning
Magnus Jälminger, ordförande och Ulf Thysell, VD i NSVA deltar på sammanträdet och 
informerar om bolagets verksamhet och vad en verksamhetsövergång in i NSVA skulle 
innebära för kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen
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Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 122

Utredning av ärendehantering och beslutsgång gällande 
byggprojekt
2018/232

Sammanfattning
Malin Lundberg, E & Y deltar på sammanträdet och redogör för resultatet av den 
utredning E & Y har genomfört på uppdrag av kommunledningen gällande uppförande av 
paviljonger på torget. 

Kommundirektören redogör för de genomgripande åtgärder som genomförts inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens organisation för att förebygga att något liknande händer 
igen. Ekonomichefen redogör  muntligen och skriftligen för rutinerna kring gransknings- 
och attesträtt. Ärendet diskuteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-31 att redovisning av ärendet sker i 
fullmäktige och kommunstyrelse, att redovisning sker i kommunstyrelsen kring rutiner 
för gransknings- och betalningsattest, att vid behov förslag på kompletterande rutiner 
arbetas fram skyndsamt, samt att uppdra åt kommundirektören att redovisa vilka 
konsekvenser utredningen får för förvaltningsorganisationen.

Ronny Nilsson yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsutskottets beslut att 
uppdra åt kommundirektören att redovisa vilka konsekvenser utredningen får för 
förvaltningsorganisationen

Kommunstyrelsen beslutar,

att uppdra åt kommundirektören att redovisa vilka konsekvenser utredningen får 
för förvaltningsorganisationen, samt

att konstatera att gällande attestrutiner har följts och inga kompletterande rutiner 
behövs
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Utdragsbestyrkande

§ 123

Ekonomisk rapport oktober månad
2018/243

Sammanfattning
Den ekonomiska rapporten för oktober månad avseende hela kommunen, visar på ett 
prognostiserat positivt resultat om 11,9 Mkr per 2018-12-31, vilket är 3,6 Mkr bättre än 
budgeterat resultat. 

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr   8 300

Avvikelser i driftsbudgeten, tkr              
Kommunfullmäktige, revision          0
Kommunstyrelsen      580
Räddningsnämnden          0
Byggnadsnämnden        30
Barn- och utbildningsnämnden  -1 000
Socialnämnden          0
Kultur- och fritidsnämnden      300
Summa       -90

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr   3 700
Avvikelse budgeterat resultat, tkr   3 600

Prognostiserat resultat, tkr 11 900 (8 300 - 90 + 3 700 = 11 910)

Redovisat underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och 
finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditetsutvecklingen visar 
på en fortsatt stabil nivå (35,3 Mkr). Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – 
september är 5,1 %, vilket för motsvarande period 2017 blev 4,8 %. Antalet 
kommuninvånare är 7 467, vilket är 132 fler jämfört med den 31 december 2017.  

Ronny Nilsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden inkommer med ett förslag på åtgärder 
för en budget i balans till nästa kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med ett förslag på åtgärder 
för en budget i balans till nästa kommunstyrelsesammanträde, samt

att i övrigt notera redovisningen

Beslutet skickas till
Ekonomichef, barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 124

Kommunstyrelsen – Budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021
2018/236

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2018 om fördelning av 
kommunens ekonomiska ramar. 

Fördelning till kommunstyrelsen blev enligt nedan, och omfattar bland annat en bedömd 
löneutveckling på 2,5 procent samt en ökning av kostnaden för lokalhyror och lokalvård 
med 2,0 procent under åren 2019 - 2021. 

Ekonomisk ram
2018 2019              2020 2021
tkr tkr              tkr tkr
43 919 48 709              50 199 53 549

Investeringsbudget
2018 2019              2020 2021
tkr tkr              tkr tkr
52 050 39 170              29 860 30 700

Barn- och utbildningsnämnden har aviserat en ökning av barnantalet i förskoleålder, 
vilket medförde att en förskoleavdelning öppnades under sommaren 2018. Under våren 
2019 är bedömningen att fler förskoleavdelningar behövs för att täcka behovet.  

Då kostenheten svarar för kökspersonalen vid förskolorna kommer en utökning av antalet 
förskoleavdelningar medföra behov av förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst till 
en kostnad om 450 000 kronor.

Yrkanden:
Från Ronny Nilsson (S) inkommer följande yrkanden: Bifall till första att-satsen i 
arbetsutskottets förslag, samt
att budgeten för 2019 och flerårsplaner 2020-2021 anpassas och ändras enligt nedan:

1. Att höja de kommunala lånen för år 2019 med 6 miljoner kronor för att påbörja 
byggnationen av en konstgräsplan och i investeringsbudgetens flerårsplan härmed 
minska med samma summa 2021, dvs. en tidigareläggning av planerat genomförande.

2. Att driftskostnaden för konstgräsplanen från 2020 finansieras med 1 miljon kronor i 
finansieringsverksamhetens flerårsplaner för oförutsedda kostnader.

3. Att budgeten för strategiska markinköp minskas med 1 miljon och att dessa pengar 
används till utveckling av skolornas utemiljö avseende lekutrustning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

4. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom Fastighets- och Städförvaltningen utan 
att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa 
investeringsmedel används till utveckling av skolornas utemiljö avseende 
lekutrustning.

5. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom VA sidan utan att dessa istället leasas 
och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (450.000kr) 
används till en utredning genom NSVA innan de omfattande investeringarna sker 
inom VA området för att säkerställa att rätt åtgärder sker långsiktigt tekniskt och 
driftsformsmässigt.

6. Att inte genomföra trafikutredningar 2019 om 600.000kr utan istället finansiera redan 
beslutad utredning om framtida Trygghetsboende där ny inriktning blir en helt ny 
tillbyggnad och koncentration av SÄBO till Österboområdet och flytt dit av boende 
på Ybbåsen som sedan i sin tur totalrenoveras till ett möjligt modernt 
Trygghetsboende.

7. Att byte av elbilar 2020 inte genomförs utan att dessa istället leasas och kostnaden tas 
på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (1.560.000kr) används till utredning 
kring total-renovering av Ybbåsen såsom framtida modernt Trygghetsboende i första 
hand eller annan alternativ satsning på Trygghetsboende i Perstorps Kommun i andra 
hand.

8. Att användande av finansieringsmedel (helt eller till delar) avseende förbättrad 
trafiksituation på väg 108 vid Bälingebadet om 3 miljoner kronor förutsätter 
medfinansiering från Trafikverket såsom vägansvarig, då inte hela kostnaden bör 
bäras av skattekollektivet i Perstorp.

Kommunstyrelsens ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot socialdemokraternas 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
Votering begärs och ska genomföras. Ordförande föreslår följande propositionsordning: 
Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja, den som röstar för 
socialdemokraternas förslag röstar nej. Voteringen genomförs och utfaller med 7 ja och 2 
nej enligt bilaga, varvid

Kommunstyrelsen beslutat,

att till kommunfullmäktige anhålla om en utökad budgetram om 450 tkr till 
förstärkning av kökspersonal inom förskolan, vilket är föranlett av barn- och 
utbildningsnämndens redovisade behov av fler förskoleavdelningar, 

att godkänna förslag till budget och investeringsbudget för år 2019 och 
flerårsplanen för åren 2020 – 2021, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Utdragsbestyrkande

Votering § 124
Ja Nej

Torgny Lindau (PF) x
Patrik Ströbeck (M) x
Ronny Nilsson (S) x
Lennart Johansson (PF) x
Hans Stifors (PF) x
Bengt Marntell (C) x
Boel Rosdahl (S) x
Pia Galia (SD) x
Jack Henriksen (SD) x

Resultat 7 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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§ 125

Budgetförslag 2019 och flerårsplan 2020 – 2021
2018/235

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 med nedanstående att-
satser att besluta om.

Från Ronny Nilsson (S) inkommer följande yrkanden:

Att budgeten för 2019 och flerårsplaner 2020-2021 anpassas och ändras enligt nedan:

1. Att höja de kommunala lånen för år 2019 med 6 miljoner kronor för att påbörja 
byggnationen av en konstgräsplan och i investeringsbudgetens flerårsplan härmed 
minska med samma summa 2021, dvs. en tidigareläggning av planerat 
genomförande.

2. Att driftskostnaden för konstgräsplanen från 2020 finansieras med 1 miljon kronor i 
finansieringsverksamhetens flerårsplaner för oförutsedda kostnader.

3. Att reserverade medel inom finansieringsverksamheten om 1.240.000kr tillförs 
socialnämndens ramar inom hemtjänstverksamheten för bättre budgetsituation 
avseende nödvändigt personalbehov och därtill kopplade kostnader.

4. Att inte höja avsättningen till framtida ökade pensionskostnader till 6 miljoner 
kronor, utan precis som sedan 2007 fortsätta avsätta 5 miljoner kronor årligen och 
att därmed 1 miljon kronor årligen tillförs Kultur och fritidsnämndens ramar för att 
finansiera utökat öppethållande på Ozvald med inriktning på sommarlovsöppen 
fritidsgård.

5. Att budgeten för strategiska markinköp minskas med 1 miljon och att dessa pengar 
används till utveckling av skolornas utemiljö avseende lekutrustning.

6. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom Fastighets- och Städ förvaltningen 
utan att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa 
investeringsmedel används till utveckling av skolornas utemiljö avseende 
lekutrustning.

7. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom VA sidan utan att dessa istället leasas 
och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (450.000kr) 
används till en utredning genom NSVA innan de omfattande investeringarna sker 
inom VA området för att säkerställa att rätt åtgärder sker långsiktigt tekniskt och 
driftsformsmässigt .
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Utdragsbestyrkande

8. Att inte genomföra trafikutredningar 2019 om 600.000kr utan istället finansiera 
redan beslutad utredning om framtida Trygghetsboende där ny inriktning blir en 
helt ny tillbyggnad och koncentration av SÄBO till Österboområdet och flytt dit av 
boende på Ybbåsen som sedan i sin tur totalrenoveras till ett möjligt modernt 
Trygghetsboende. 

9. Att byte av elbilar 2020 inte genomförs utan att dessa istället leasas och kostnaden 
tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (1.560.000kr) används till 
utredning kring total-renovering av Ybbåsen såsom framtida modernt 
Trygghetsboende i första hand eller annan alternativ satsning på Trygghetsboende i 
Perstorps Kommun i andra hand. 

10. Att användande av finansieringsmedel (helt eller till delar) avseende förbättrad 
trafiksituation på väg 108 vid Bälingebadet om 3 miljoner kronor förutsätter 
medfinansiering från Trafikverket såsom vägansvarig, då inte hela kostnaden bör 
bäras av skattekollektivet i Perstorp.

Kommunstyrelsens ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ronny Nilssons 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
varvid,

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta,

1. att uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och 
verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för 
åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige 
senast den 31 mars 2019, 

2. att öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av 
kökspersonal med 100 % tjänst,

3. att öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade 
bygglovsavgifter,

4. att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende 
behov av nya förskoleavdelningar, 

5. att öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till 
undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar 
och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor),

6. att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % 
tjänst till kulturskolan, 

7. att med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande 8. 
samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera 1 030 000 kronor under 
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finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen, samt

9. att notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka 
segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019. 

10. att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 
2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att 
detta beslutas av kommunstyrelsen,

11. att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 för respektive 
nämnd/styrelse enligt följande; 

Nämnd/styrelse       2019                    2020             2021
         tkr                       tkr                 tkr

Kommunfullmäktige                 1 310                          1 330                            1 350
Kommunstyrelsen   49 159                        50 649                          53 999
Räddningsnämnden     5 199                          5 349                            5 529
Byggnadsnämnden     4 446                          4 526                            4 616
Barn- och utb.nämnden         181 545                      184 795                        188 155
Socialnämnden 148 944                      151 564                        154 234
Kultur- och fritidsnämnden     26 631                        27 961                          28 351
Summa                             417 234                      426 174                        436 234

Årets resultat     8 700                   8 800            8 900

12. att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2019, höjts med totalt 23 090 000 
kronor jämfört med budgetåret 2018, 

13. att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det 
nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor 
reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar kostnadsbärare inom 
finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel 
beslutas av kommunstyrelsen,

14. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under 
finansieringsverksamheten under åren 2019 - 2021, och att en eventuell 
fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

15. att de ekonomiska nettoramarna för åren 2020 och 2021 är preliminära,

16. att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2019, inklusive 
resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål 
och flerårsplan för år 2020 och 2021, 
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17. att kommunstyrelsen under år 2019 med anledning av en utökad 
investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med 
högst 24,0 Mkr,

18. att kommunstyrelsen under år 2019, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018, 

19. att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de 
ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,

20. att fastställa utdebitering för år 2019 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat), 

21. att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 
förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket 
medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2019-01-01 
(prisbasbelopp 2019 = 46 500 kronor, prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, 
vilket medför en höjning med 2,20 %) 

vatten               6,20 kronor/m3         (ökning med 0,15 kr/m3)
avlopp             16,20     ”                    (ökning med 0,35 kr/m3) 
summa             22,40 kronor/m3         (ökning med 0,50 kr/m3)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus
vatten             355 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp             718       ”           ”                (ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa          1 073 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga
vatten             502 kronor/tariffenhet / år (ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
avlopp          1 017       ”           ”               (ökning med 22 kr/tariffenhet/år)
summa          1 519 kronor/tariffenhet / år (ökning med 33 kr/tariffenhet/år)

22. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr 
till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

23. att fr o m 2019-01-01 höja lunchpriset för personal till 60 kronor (kommunens 
självkostnadspris), vilket innebär att personal som äter pedagogisk måltid 
betalar 50 procent av ordinarie pris,  

24. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara 
bestämmelserna om balanskravet,  

25. att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott 
redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter 
redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som 
nämnden beslutat, 
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26. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som 
föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur 
finansieringen skall ske, samt

27. att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess 
sammanträde i september månad 2019

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 126

Firmatecknare för Perstorps kommun
2018/237

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-15 att välja en ny 
kommunstyrelse. Med anledning av detta ska ärendet om firmatecknare för Perstorps 
kommun på nytt beredas.

Kommunstyrelsen beslutar,

att med upphävande av tidigare beslut beträffande firmatecknare för kommunen, 
utse följande att teckna kommunens firma, två i förening; 

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau, kommundirektör Ulf 
Bengtsson, ekonomichef Anders Ottosson, redovisningsekonom Annelie 
Svensson och redovisningsekonom Eva-Lena Andréasson.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Bilaga till beslut i kommunstyrelsen 2018-11-14, angående firmatecknare för 
Perstorps kommun.

________________________ ___________________________
Torgny Lindau Ulf Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

________________________ ___________________________
Anders Ottosson Annelie Svensson
Ekonomichef Redovisningsekonom

________________________
Eva-Lena Andréasson
Redovisningsekonom
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§ 127

Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007 – 2017 
respektive 2018
2018/233

Sammanfattning
För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden, inte ska tränga ut annan 
kommunal verksamhet, beslöt kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 
november 2006, att från och med år 2007 finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar, genom att tillskapa medel för pensionsreserver i egen 
balansräkning, och att anta förslag till placeringspolicy för pensionsmedel.   

Placeringspolicyn för pensionsmedel visar på, att förvaltning av pensionsmedel skall ske 
under betryggande säkerhet och enligt god sed på finansmarknaden. För att möta framtida 
ökade pensionsutbetalningar, skall medel tillskapas för pensionsreserver i egen 
balansräkning. 

Förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska tillsvidare ske i egen intern förvaltning.
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att minska de långsiktiga likvidmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens pensionsåtaganden. Ett långsiktigt perspektiv 
skall därför läggas på pensionsmedelsförvaltningen. 

Medel får placeras i räntebärande papper i följande tillgångsslag;
- Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper
- Svenska kommuner och landsting
- Svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut
- Kommuninvest i Sverige AB

Placering av medel får ha en löptid om högst fem år.

Omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 2017 
För åren 2007 – 2017 ska en omsättning av pensionsmedel om 60,0 Mkr verkställas. 
Beloppet ska återplaceras i värdepapper enligt placeringspolicy för pensionsmedel. 

Avsättning av pensionsmedel för år 2018
Kommunstyrelsen fattar beslut om placering i värdepapper inom ramen för avsatta 
pensionsmedel. För år 2018 kan 6,0 Mkr placeras. Beloppet ska placeras i värdepapper 
enligt placeringspolicy för pensionsmedel.

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar,

att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 2017, återplacera 60,0 
Mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel, samt  
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Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

att som en avsättning för pensionsmedel för år 2018, avsätta 6,0 Mkr enligt 
placeringspolicy för pensionsmedel.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande

§ 128

AV Media årsredovisning 2017
2018/234

Sammanfattning
I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. 

Revisorerna noterar att årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett, men att 
styrningen avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras gällande finansiella såväl 
som verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna har låtit EY genomföra en granskning huruvida förbundets verksamhet 
utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunallagen, och om förbundet kan 
använda de så kallade Tecal-reglerna för upphandling åt medlemskommunerna och 
avtalskommuner. Granskningen visar på att förbundet bryter mot kommunallagens 
lokaliseringsprincip och förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än de egna 
medlemmarna. Dessutom bryter detta mot den egna förbundsordningen, som anger att 
verksamheten ska finansieras genom medlemsavgifter. Ett flertal kommuner och enskilda 
skolor är inte medlemmar. 

I revisionsberättelse för år 2017 (daterad 2018-04-03), riktas en anmärkning mot 
direktionen för icke lagenlig verksamhet, vilket avser den granskning av lagligheten i att 
förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom 
medlemskommunernas geografiska område.

Efter dialogmöte med revisorerna 2018-06-04 är direktionen och revisorerna överens om 
såväl åtgärdspaket som framtida inriktning.

Kommunalförbundet AV Media Skåne redovisar ett positivt resultat om 331 341 kronor 
för år 2017, jämfört med 1 402 kronor för år 2016. Resultatförbättringen beror på 
förändrade redovisningsprinciper vilket är genomfört med anledning av föregående års 
synpunkter från revisorerna. Verksamhetens filminköp är för första gången periodiserade.

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat, 

att överlämna svar/yttrande med bilagor på revisorernas skrivning i revisionsberättelse för 
år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-12-31, samt granskning av 
avtalskommuner och upphandling.

att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2017 till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna, samt

att överlämna förvaltningsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna, 
med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.
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Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet 
för år 2017, samt

att notera revisorernas anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet, 
vilket avser den granskning av lagligheten i att förbundet levererar tjänster till 
icke medlemskommuner och skolor, som inte finns inom 
medlemskommunernas geografiska område.
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§ 129

Förslag sammanträdestider 2019
2018/238

Januari Februari  
  9 ksau   6 ksau
16 ks 13 ks1

23 tekniskt utskott 20 tekniskt utskott
30 kf 27 kf 

1 Preliminärt bokslut 2018

Mars April
  6 ksau   3 ksau
13 ks 10 ks 3
20 tekniskt utskott 17 tekniskt utskott
27 ksau 2 + kf 24 kf 3
2 Bokslut 2018 3 Bokslut 2018

Maj Juni
  8 ksau   5 ksau 4
15 ks 19 ks 4
22 tekniskt utskott 26 tekniskt utskott
29 kf 4 Ekonomiska ramar 2020 - 2022

Juli
  3 ksau

Augusti September
  7 ksau   4 ksau + ks 5

14 ks 18 ks
21  tekniskt utskott 25 tekniskt utskott +kf 5 

28 kf 5 Halvårsbokslut 2019

Oktober November
  2 ksau   6 ksau
16 ks 13 ks 7
23 tekniskt utskott + kf 20 tekniskt utskott
30 ksau 6 27 kf 7 
6 Budget 2020 - 2022 7 Budget 2020 - 2022

December
   4 ksau 
 18 tekniskt utskott + ks
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf) inleds kl. 18.00

Kommunstyrelsen beslutar,

att fastställa sammanträdesdagar år 2019 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att fastställa sina sammanträdesdagar år 2019 enligt liggande förslag, 

att fullmäktigesammanträdet den 27 november (budgetsammanträdet) startar kl. 
16.00 istället för 18.00,

att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges 
sammanträden, samt

att annonsering av fullmäktiges sammanträden, ska ske i Lokaltidningen Söderåsen 
och vid lämpliga tillfällen i BoBladet.
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§ 130

Överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst från år 
2019
2018/245

Sammanfattning
Den överlåtna färdtjänstverksamheten har finansierats genom att de 23 kommunerna, som 
har överlåtit verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken, utgett ett bidrag till 
Region Skåne. Bidragets storlek har utgått från respektive kommuns kostnad vid 
överlåtelsetillfället, med en årlig indexuppräkning. Svedala kommun blir den 24:e 
kommunen som överlämnar ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne och 
Skånetrafiken.

Avtalet om färdtjänst tecknades med en giltighet från 2015-01-01, och där parterna var 
överens om att såväl modell som nivåer borde ses över, för att säkerställa grunderna för 
finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen var att 
den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, d v s före utgången av år 2017.

För att lösa finansieringen år 2018 tecknades en tillfällig överenskommelse som i princip 
innebar en prolongering av befintlig lösning, där det sammanlagda bidraget från 
kommunerna räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat. Fördelningen av 
kostnaden mellan kommunerna förändrades till, att mer spegla den faktiska fördelningen 
av kostnaderna mellan kommunerna. Det innebar att vissa kommuner fick betala ett högre 
bidrag medan andra fick betala ett lägre. För Perstorps kommuns del innebär det att 
bidraget för år 2018 minskade med 804 000 kronor. Överenskommelsen börjar gälla från 
den 1 januari 2019, och remissvar med eventuella synpunkter skulle lämnas senast den 7 
maj 2018 till Skånetrafiken. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-02 att 
instämma i de synpunkter som Kommunförbundet Skåne hade sammanställt. 

Översynen av finansieringsmodellen är nu avslutad och Skånetrafiken meddelar att en del 
av synpunkterna är inarbetade i den slutliga överenskommelsen, och att Perstorps 
kommun ska utge ett årligt bidrag till Region Skåne motsvarande Region Skånes faktiska 
kostnad för färdtjänstverksamheten i kommunen.

Regionfullmäktige har per den 19 juni 2018 beslutat att nuvarande finansieringsmodell 
ska sägas upp 2018-12-31, och att en ny finansieringsmodell av färdtjänsten ska träda i 
kraft den 1 januari 2019. Det finns möjlighet för kommunen att välja 12 eller 24 
månaders uppsägningstid. Senast den 30 november ska en undertecknad 
överenskommelse om finansiering av färdtjänsten lämnas till Skånetrafiken.

Den av Familjen Helsingborg utsedda beredningsgruppen föreslår, att under förutsättning 
att övervägande delen av berörda kommuner inte önskar längre beredningstid än Region 
Skåne erbjudit, respektive kommun tecknar nytt avtal med en uppsägningstid om 12 
månader. En översiktlig utredning som visar på konsekvenser och förutsättningar vid 
egen drift av färdtjänst inom Familjen Helsingborg kommer att tas fram.
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Utdragsbestyrkande

Ronny Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019”, med en 
uppsägningstid om 12 månader, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau att underteckna 
överenskommelsen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Skånetrafiken
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§ 131

Begäran om yttrande ang förordnande som borgerlig 
vigselförrättare
2018/200

Sammanfattning
Länsstyrelsen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig om en inkommen ansökan 
angående förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen 
önskar särskilt att kommunen yttrar sig över det bedömda behovet av borgerliga 
vigselförrättare. 

I kommunen finns idag 2 borgerliga vigselförrättare. Antalet borgerliga vigslar uppgick 
2017 till 14 stycken. I år har till och med september, 21 borgerliga vigslar förrättats. 
Det finns en nationell ökande trend av borgerliga vigslar varför två personer som utför 
dessa torde vara ett minimum för att kunna tillgodose kommuninvånarnas behov.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tillstyrka ansökan

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
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§ 132

Delårsrapport från Söderåsens miljöförbund
2018/240

Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund har inkommit med en delårsredovisning för anmälan i 
kommunfullmäktige. Revisorernas sammanfattade bedömning av rapporten är att:

 Resultatet sammantaget bedöms vara delvis förenligt med de beslutade målen då 
prognosen tyder på att ett av de ekonomiska målen ej kommer att vara uppfyllt

 Prognostiserat resultat för 2018 är 120 000 kronor vilket är en avvikelse mot 
budget om -150 000 kronor men medför att balanskravsresultatet kommer att 
uppfyllas. Negativt balanskravsresultat från 2017 förekommer om -144 000 
kronor vilket ska återställas inom 3 år

 Samtliga verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda vid årets slut
 Förbundets bedömning är att samtliga tillsyner gällande årsdebiteringar för 2018 

kommer att vara utförda vid årets slut. Tillsynsskuld från 2017 om ca 1400 h 
bedöms dock kvarstå.

 Delårsrapportens utformning bedöms uppfylla minimikraven enligt RKR 22

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att notera rapporten

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 133

Val av personalutskott
2018/244

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice 
ordförande samt tre ersättare i personalutskottet för perioden 2018-11-14 fram till första 
kommunstyrelsesammanträdet efter valet 2022. 

Förslag finns att som ordförande välja Torgny Lindau (PF), som 1:e vice ordförande välja 
Patrik Ströbeck (M), 2:e vice ordförande Ronny Nilsson (S) och som ersättare välja 
Bengt Marntell (C), Hans Stifors (PF) och Boel Rosdahl (S)

Hans Stifors yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
revidering av kommunstyrelsens reglemente så att det är möjligt för ledamot i 
kommunstyrelsen att vara ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslagen samt i 
enlighet med Hans Stifors yrkande. 

Votering begärs gällande Hans Stifors yrkande och ska genomföras. Ordförande föreslår 
följande propositionsordning: Den som röstar för Hans Stifors yrkande röstar ja, den som 
röstar för avslag av Hans Stifors yrkande röstar nej. Voteringen genomförs och utfaller 
med 5 ja och 4 nej enligt bilaga, varvid

Kommunstyrelsen beslutat,

att som ordförande välja Torgny Lindau (PF), som 1:e vice ordförande välja Patrik 
Ströbeck (M), 2:e vice ordförande Ronny Nilsson (S) och som ersättare välja 
Bengt Marntell (C), Hans Stifors (PF) och Boel Rosdahl (S), samt

att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av 
kommunstyrelsens reglemente så att det är möjligt för ledamot i 
kommunstyrelsen att vara ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Beslutet skickas till
Personalchef
Lönekontoret

Ronny Nilsson begär att följande tas till protokollet:
Samtliga partier har i full enighet tagit beslut om reglementena och den nytillträdda 
majoriteten vill direkt förändra dem.
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Votering § 133
Ja Nej

Torgny Lindau (PF) x
Patrik Ströbeck (M) x
Ronny Nilsson (S) x
Lennart Johansson (PF) x
Hans Stifors (PF) x
Bengt Marntell (C) x
Boel Rosdahl (S) x
Pia Galia (SD) x
Jack Henriksen (SD) x

Resultat 5 4
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§ 134

Val av tekniskt utskott
2018/247

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice 
ordförande samt tre ersättare i tekniska utskottet för perioden 2018-11-14 fram till första 
kommunstyrelsesammanträdet efter valet 2022. 

Förslag finns att som ordförande välja Torgny Lindau (PF), som 1:e vice ordförande välja 
Patrik Ströbeck (M), som 2:e vice ordförande välja Ronny Nilsson (S) samt som ersättare 
välja Ulla-Britt Brandin (KD), Bengt Marntell (C) och Boel Rosdahl (S)

Kommunstyrelsen beslutar,

att som ordförande välja Torgny Lindau (PF), som 1:e vice ordförande välja 
Patrik Ströbeck (M), som 2:e vice ordförande välja Ronny Nilsson (S) samt 
som ersättare välja Ulla-Britt Brandin (KD), Bengt Marntell (C) och Boel 
Rosdahl (S)

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Lönekontoret
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§ 135

Val av ledamot, ersättare och ordförande i tillgänglighetsrådet
2018/248

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en ordförande, en ledamot samt en ersättare i det 
kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Förslag finns att välja Jenny Delén (M) som ordförande, Boel Rosdahl (S) som ledamot och 
Kristina Hovander (MP) som ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar,

att välja Jenny Delén (M) som ordförande, Boel Rosdahl (S) som ledamot och 
Kristina Hovander (MP) som ersättare

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Lönekontoret
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§ 136

Val av ordförande, ledamöter samt ersättare i pensionärsrådet
2018/249

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en ordförande, 2 ledamöter samt 2 ersättare i det kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Förslag finns att välja Patrik Ströbeck (M) som ordförande, Ronny Nilsson (S) och Ulla-Britt 
Brandin (KD) som ledamöter samt Kristina Hovander (MP) och Boel Rosdahl (S) som 
ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar,

att välja Patrik Ströbeck (M) som ordförande, Ronny Nilsson (S) och Ulla-Britt 
Brandin (KD) som ledamöter samt Kristina Hovander (MP) och Boel Rosdahl (S) 
som ersättare

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Lönekontoret
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§ 137

Val av ledamot och ersättare i Rönneåns vattenråd
2018/250

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare i Rönneåns vattenråd för 
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Förslag finns att välja Ulla-Britt Brandin (KD) som ledamot och Kristina Hovander (MP) 
som ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar,

att välja Ulla-Britt Brandin (KD) som ledamot och Kristina Hovander (MP) som 
ersättare

Beslutet skickas till
Rönneåns Vattensråd
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§ 138

Val av ledamot och ersättare i Luftvårdsförbundet
2018/252

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare i Luftvårdsförbundet för 
perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.

Förslag finns att välja Ulla-Britt Brandin (KD) som ledamot och Kristina Hovander (MP) 
som ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar,

att välja Ulla-Britt Brandin (KD) som ledamot och Kristina Hovander (MP) som 
ersättare

Beslutet skickas till
Luftvårdsförbundet
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§ 139

Val av representanter i 6K
2018/253

Sammanfattning
De ingående kommunerna representeras normalt av sina respektive kommunstyrelsers 
presidium, d.v.s. tre ledamöter och härutöver kommundirektören

Kommunstyrelsen beslutar,

att  kommunen i 6K representeras av Torgny Lindau (PF), Patrik Ströbeck (M), 
Ronny Nilsson (S), samt kommundirektören

Beslutet skickas till
Lönekontoret
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§ 140

Kommundirektören informerar
2018/9

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat gemensam 
överförmyndarnämnd som sannolikt kommer att gå i drift efter årsskiftet, tilldelningen 
från Tillväxtverket, lokalförsörjningsprogram som är under framarbetning, kommande 
krisövningar i februari, kommande centrala exploateringar, eventuell inlåning av 
trafikingenjör och implementering av Stratsys.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 141

Kommunstyrelsens ordförande informerar
2018/254

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda möten såsom bland annat 
möte med Stambanan, möte med Företagarna, besök på Ybbåsen samt kommunikation 
med FN ang flyktingsituationen i kommunen

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 142

Meddelanden
2018/160

Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund protokoll 2018-10-02
Medelpunkten protokoll 2018-0920
Kommunala tillgänglighetsrådet protokoll 2018-09-17
Nårab protokoll 2018-08-31, 2018-09-28
Perstorps Bostäder 2018-10-18

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera protokollen
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