
 1 (15) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-16.40 
 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Kent Holmer (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Lars Ottosson (PF), ersättare 
 

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin, ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 112-114) 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef (§§ 115-118, 123) 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-09-27 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

112 - 123 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-09-27 
Datum för anslags uppsättande 2017-09-28 Datum för anslags nedtagande 2017-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 112 
 
Ekonomisk månadsrapport augusti månad  Dnr 2017.190 
 
Den ekonomiska rapporten för augusti månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 12,5 Mkr 
per 2017-12-31, vilket är 4,7 Mkr bättre än budgeterat resultat. 
Kommunfullmäktige beslutade att överföra 3 300 tkr som ett 
överskott från 2016 års driftsbudget. Överskottet överfördes till 
kommunstyrelsen, vilken beslutar om en fördelning av dessa medel. 
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    7 800 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr 
Kommunfullmäktige, revision              0 
Kommunstyrelsen  3 300  (3 300 omdisponerat 
överskott fr år 2016) 
Räddningsnämnden         0 
Byggnadsnämnden         0 
Barn- och utbildningsnämnden 2 800 
Socialnämnden         0 
Kultur- och fritidsnämnden   -410 
Summa   5 690 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Betalda personalomkostnader -6 000 
Kalkylerade personalomkostnader  6 000 
Nedskrivningar  -1 200 
Semesterlöneskuld     -900 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98 -1 600 
Oklar kostnadsbärare   1 200 
Statsbidrag, flyktingmottagning -2 000 
Statsbidrag, ensamkommande barn -5 000 
Statsbidrag, tillfälligt stöd till flyktingar 5 500 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag      -400 
Summa   -1 000 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr     4 690 
 
Prognostiserat resultat, tkr 12 490  
(7 800 + 5 690 – 1 000 = 12 490)     
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Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att notera kultur- och fritidsnämndens skrivelse gällande 

befarat underskott på Ugglebadet och de åtgärder som 
vidtagits för att minimera underskottet, samt 

 
at i övrigt notera redovisningen. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 113 
 
Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten  Dnr 2017.181 
 
Höganäs kommun har ställt en fråga till Kommunalförbundet 
Medelpunkten om att utreda möjligheten att bli medlemmar i 
förbundet. 
 
I förslaget till ny förbundsordning som har skickats ut till medlems-
kommunerna för godkännande, anges i punkten 15 bland annat att 
om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet, skall 
ansökan ske till direktionen, som yttrar sig och överlämnar ärendet 
till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. 
 
För att en ny medlem ska antas i förbundet, krävs att minst 2/3 av 
medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna kommunen 
antas som medlem i förbundet. I bestämmelsen regleras även de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
tillträdande förbundsmedlemmen.  
 
Ett förslag på den ekonomiska överenskommelsen har tagits fram 
under sommaren i samråd med revisorer från PwC, och därefter 
varit utskickad till respektive kommuns ekonomichef som haft 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Sammantaget har synpunkterna varit positiva och utan 
invändningar.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet 

Medelpunkten 
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§ 114 
 
Förslag till sammanträdesdagar under år 2018  Dnr 2017.182 
 
Januari    Februari  
10 ksau     7 ksau 
17 ks   14 ks1 

24 ksau   21 ksau 
    28 kf  
    1 Preliminärt bokslut 2017 
 
Mars    April 
  7 ksau     4 ksau 2 
14 ks   18 ksau + ks 2 

21 ksau + kf  25 kf 
    2 Bokslut 2017 

 
Maj    Juni 
  2 ksau   13 ksau + ks 5 

16 ksau + ks  27 ksau 

30 ksau 4 + kf 3  5 Ekonomiska ramar 2019 - 2021 
3 Bokslut 2017 
4 Ekonomiska ramar 2019 – 2021 

 
Juli 
  4 ksau 
 
Augusti    September 
  8 ksau     5 ksau + ks 6 

22 ksau   19 ksau + kf 6 

29   kf   26 ks 
    6 Halvårsbokslut 2018 

 

Oktober   November 
  3 ksau     7 kf 8 
17 ksau 7  14 ksau 

24 kf   21 ks 
31 ksau + ks 7  28 ksau + kf 9  
7 Budget 2019 - 2021   8 Val av KF:s presidium t o m 2022-10-31 
    9 Budget 2019 - 2021 

 
December 
12 ksau + kf 10 
19 ks 
10 Val av nämnder, styrelser mm 



 6 (15) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
Tider 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00 
Kommunstyrelsen (ks)   inleds kl. 14.00 
Kommunfullmäktige (kf)   inleds kl. 18.00 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att fastställa sammanträdesdagar år 2018 för kommun-

styrelsen enligt förslaget,  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa sina sammanträdesdagar år 2018 enligt liggande 

förslag,  
 
att fullmäktigesammanträdet den 28 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, skall ske i 

Lokaltidningen Söderåsen och vid lämpliga tillfällen i 
BoBladet. 
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§ 115 
 
Kommunövergripande mål  Dnr 2017.183 
 
Kommunchefen informerar om framtagandet av 
kommunövergripande mål och övergång från ekonomistyrning till 
mål- och resultatstyrning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen och notera kommunchefens 

erbjudande till samtliga partier att få en fördjupad 
information om de kommunövergripande målen och mål- 
och resultatstyrning. 
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§ 116 
 
Kvartalsavstämning elektroniska körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Sammanfattning: 
Körjournalerna fungerar som avsett. 
 
Ärende: 
Under denna punkt redovisas användningen av körjournaler. De 
elektroniska körjournalerna fungerar utmärkt, mindre avvikelser i för 
av felfungerande enheter vid byte av tagg har förekommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna informationen 
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§ 117 
 
Kvartalsavstämning upphandlingar  Dnr 2017.90 
 
Sammanfattning: 
Samtliga planerade upphandlingar kommer inte att hinnas med att 
genomföras under året. 
 
Ärende: 
Det saknas kapacitet för att klara behovet av att genomföra 
upphandlingar. Kommunen har vid några tillfällen saknat anbud. En 
upphandling överklagades men hanteringen av överklagandet tog 
så lång tid att upphandlingen var ogiltig och behöver genomföras 
igen. 
 
Avgränsning: 
Interna upphandlingar och upphandlingar som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontroll över. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att det pågår en översyn av befintlig 

upphandlingsorganisation av de kommuner som ingår i 
upphandlingssamarbetet, samt 

 
att godkänna informationen. 
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§ 118 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar  Dnr 2017.37 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående projekt och 
verksamhet såsom bland annat: 
Samråd angående översiktsplanen, deltagande i kommande 
bomässa i Svalöv, driften vad gäller serviceenheten och kommande 
renspolning av vattenledningsnätet, projekt såsom renovering av 
aulan, byggnation av idrottshallen, projektering av ny 
vattenrutschbana utomhus, ny gasgenerator samt ny 
slammottagning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att när det gäller investeringar för 2017 så ligger man 

lite efter i genomförandet bland annat beroende på att det 
har varit problem med att genomföra upphandlingar, samt 

 
att tacka för informationen. 
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§ 119 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat:  
Kommande budgetberedning, nya webben, kommande e-tjänster 
och fattat tilldelningsbeslut angående nytt ärendehanteringssystem. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 120 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Konferens om styrning av räddningstjänst, möte med 
landshövdingen om bl a flyktingfrågor, möte med Pågatåg Nordost, 
kommande möte om uppstart av Finsam, kommunpolisdag samt 
kommunledningskonferens. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 121 
 
Inbjudningar 
 
Kommunförbundet Skåne: Kommunledningskonferens 2017-10-13 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice 

ordförande deltar på kommunledningskonferensen. 
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§ 122 
 
Meddelanden 
 
Lsty: remiss om samråd, ansökan om bidrag ur bygdemedel 
Medelpunkten: Protokoll 170829 
KPR: Protokoll 170831 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 123 
 
Övrigt ärende, Allégårdstomten 
 
Bo Dahlqvist (PF) undrar hur det går med den tänkta projekteringen 
av Enen 17. Samhällsbyggnadschefen informerar om ärendet. 
 


