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§ 144

Ekonomisk rapport november månad
2018/283
Sammanfattning
Den ekonomiska rapporten för november månad avseende hela kommunen, visar på ett
prognostiserat positivt resultat om 12,1 Mkr per 2018-12-31, vilket är 3,8 Mkr bättre än
budgeterat resultat.
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,
Budgeterat resultat, tkr

8 300

Avvikelser i driftsbudgeten, tkr
Kommunfullmäktige, revision
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Summa

0
800
0
90
-1 000
0
440
330

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr

3 500

Avvikelse budgeterat resultat, tkr

3 830

Prognostiserat resultat, tkr

12 100

(8 300 + 330 + 3 500 = 12 130)

Underlag/bilagor
Inkommet underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och
finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditeten är 25,4 Mkr. Den
totala sjukfrånvaron för perioden januari – oktober är 5,2 %, vilket för motsvarande period
2017 blev 4,7 %. Antalet kommuninvånare är 7 488, vilket är 153 fler jämfört med den 31
december 2017.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera redovisningen
Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Riktade medel för att motverka segregation
2018/181
Sammanfattning
Med anledning av att Regeringen (2014-2018) aviserat medel för 32 svenska kommuner
som bedöms vara socio-ekonomiskt eftersatta, har kommunen lämnat 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 för åren 2018 – 2020 ansöker kommunen om 6 755 000
kronor/år och totalt 20 265 000 kronor. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor
(10 % medfinansiering). Perstorps Kommun är ägare av både projektet och dess
resultat. Kommundirektörens ledningsgrupp kommer vara styrgrupp för projektmedlen
på tjänstemannasidan. Projektet kommer också följas av olika politiska grupperingar i
kommunen. Inom kommunen kommer det finnas en projektgång, där kommunstyrelsen
blir ansvarig myndighet för projektmedlen och där nämnderna ansöker om medel. I den
ansökan nämnderna lämnar in ska det tydligt framgå målsättning och vilka resultat
delprojekten förväntas kunna generera. Resultaten av projektet kommer följas upp på
årlig basis.
Förslag till fördelning av medel till följande verksamhetsområden enligt nedan,
Förskolan (barn- och utbildningsnämnden)
Interkommunal ersättning (barn- och utbildningsnämnden)
Ensamkommande barn (socialnämnden)

1 000 000
2 755 000
3 000 000

Summa

6 755 000

Kommunstyrelsen beslutar,
att fördela 3 755 000 kronor till barn-och utbildningsnämnden avseende 1 000 000 kronor till
förskoleverksamheten och 2 755 000 kronor till interkommunal ersättning (gymnasieskolan),
att fördela 3 000 000 kronor till socialnämnden avseende verksamheten för ensamkommande
barn, samt
att notera att 6 755 000 kronor fördelats av tilldelade medel för år 2018
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef
Socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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§ 146

Program för lokalförsörjning i Perstorps kommun samt uppdrag om
utredning av samordnad fastighetsförvaltning
2018/256
Sammanfattning
Lokalförsörjning är en viktig strategisk fråga för kommunen. Efter personal utgör
lokaler de största kostnaderna i kommunal verksamhet. Perstorps kommun äger och
förvaltar ett fastighetsinnehav om totalt c:a 50.000 m2. Många kommunala lokaler i
Perstorp är äldre och står i behov av renovering på grund av det tekniska skicket. Ett
förslag till lokalförsörjningsprogram har tagits fram med kommundirektörens
ledningsgrupp som uppdragsgivare/styrgrupp. Det praktiska arbetet har genomförts av
konsultföretaget COWI. Syftet är att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom
Perstorps kommun och skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer.
Dokumentet är ett styrdokument som innehåller övergripande strategier för
lokalförsörjning, organisation och process.
Perstorps kommun organiserar idag fastighetsförvaltning dels i den egna organisationen
via tekniska kontoret (kommunala verksamhetslokaler), dels inom det helägda bolaget
Perstorps Bostäder AB (allmännytta och kommersiella lokaler), dels inom det helägda
bolaget Perstorp Näringslivs AB (kommunhus från 1 januari 2019, Brukshotellet,
kommersiella lokaler). I den genomlysning av samhällsbyggnadsfrågorna som
genomfördes under våren 2018 konstaterar utredaren Startpoint AB att dagens
organisering av kommunens fastighetsförvaltning är bristfällig. I utredningen föreslås
utredning av möjligheterna att samordna fastighetsförvaltningen med framför allt
Perstorps Bostäder AB.
Kommunstyrelsen beslutar,
att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för samordnad
fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att anta föreliggande program för Lokalförsörjning i Perstorps kommun.

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2018/258
Sammanfattning
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen
benämnd betalningsansvarslagen (BAL).
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna
vården.
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.
Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten
psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under
2018. Om inte särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3
kalenderdagar efter utskrivningsklar från och med 2019-01-01.
Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit fram ett
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälsooch sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården.
I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 2018 för
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för
patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar,
att anta Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, gällande såväl somatik som
psykiatri.
Beslutet skickas till
Region Skåne
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Delårsrapport AV Media Skåne
2018/257
Sammanfattning
AV Media Skåne har inkommit med en delårsrapport för perioden 1 januari 2018-31
augusti 2018. Rapporten ska enligt kommunallagen delges kommunfullmäktige.
Förbundet bedöms vid årets slut enligt revisionsrapporten uppfylla satta verksamhetsmål,
satta finansiella mål och det prognostiserade helårsresultatet uppgår till ett överskott på
18 000 kronor. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten är att den i allt
väsentligt kan anses vara upprättad enligt god kommunal redovisningssed.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att notera rapporten

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Kommundirektören informerar
2018/9
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
Den kommande organiseringen av samhällsbyggnads- och servicefrågor i Perstorps
kommun och den genomförda SCB-medborgarundersökningen.
Kommundirektören gör också en tillbakablick över de senaste två åren, bland annat vilka
utmaningar som kommunen hade att förhålla sig till, hur man har hanterat dem och hur
det ser ut i organisationen och kommunen nu.
Kommunstyrelsen beslutar,
att tacka för informationen

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Kommunstyrelsens ordförande informerar
2018/254
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat:
Eventuell kommande byggnation på centralt belägen fastighet i tätorten, samt de fina
skolresultaten för årskurs 9 i SKLs öppna jämförelser.
Kommunstyrelsen beslutar,
att tacka för informationen

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Meddelanden
2018/160
Sammanfattning
Nårab: Protokoll 20181102
Länsstyrelsen Skåne: Protokoll över genomförd inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandena

Utdragsbestyrkande
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