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§ 1 
 
Ansökan om förlängning och utökning av kommunal borgen. 
Dnr 2014.6 
 
Perstorps kommun har sedan tidigare två borgensåtaganden till 
Perstorps Golfklubb, ett på 2 500 000 kronor, vilket löper till och 
med den 25 januari 2014, och ett annat på 500 000 kronor, vilket 
löper till och med den 31 mars 2017. Nämnda borgensåtaganden 
är amorteringsfria. 
 
Från styrelsen för Perstorps Golfklubb, har inkommit en anhållan 
om ett utökat borgensåtagande med 200 000 kronor. Klubben 
befinner sig i en svår likviditetsmässig situation, och är i stort 
behov av att stärka kassaflödet. Beviljad checkkredit på 1 000 000 
kronor är till större delen förbrukad.  
 
Perstorps Golfklubb har under de senaste 4 – 5 åren tappat cirka 
500 medlemmar och har i nuläget ca 500 medlemmar, vilket 
betyder att antalet medlemmar minskat med ca 50 procent. 
 
Under år 2013 har klubben minskat kostnaderna med ca 1,0 mkr 
genom ideella arbetsinsatser och generella kostnadsbesparingar, 
vilket medför ett prognostiserat positivt resultat om ca 200 000 
kronor. Budgetåret 2014 visar på ett positivt resultat om 105 000 
kronor. 
 
Klubben har tecknat försäkring med Peggat & Klart AB.  
 
En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en 
låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms 
inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som hög, 
vilket betyder att de av styrelsens beslutade och kommande 
åtgärder, måste få en betydande effekt på den ekonomiska 
utvecklingen i klubben, i annat fall är risken för konkurs 
överhängande, och att banken kräver infriande av 
borgensåtagandet med 3 200 000 kronor.    
 
Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att ställa 
sig positiva till en förlängning och utökning av borgensåtagandet, 
föreslås beslut i enlighet med nedan, och att eventuell ytterligare 
anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att avslås. 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, 
 
att i enlighet med Perstorps Golfklubb hemställan, bevilja klubben  
en förlängning och utökning med kommunal borgen från 2 500 000 
kronor till 2 700 000 kronor, till och med 2016-03-31, 
 
att lånet amorteras med 40 000 kronor per år,  
 
att lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
 
att meddela Perstorps Golfklubb att eventuell ytterligare anhållan 
om utökning av kommunal borgen kommer att avslås, samt 
 
att till arbetsutskottets sammanträden 2014-06-18 (kl. 09.00) och 
2014-11-19 (kl. 09.00), bjuda in företrädare för klubben för en 
diskussion kring den ekonomiska utvecklingen i klubben.   
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
 
Bo Dahlqvist (PF) deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige i enlighet med Perstorps Golfklubb 
hemställan, bevilja klubben en förlängning och utökning 
med kommunal borgen från 2 500 000 kronor till 
2 700 000 kronor, till och med 2016-03-31, 

 
att  lånet amorteras med 40 000 kronor per år,  
 
att  lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
 
att  meddela Perstorps Golfklubb att eventuell ytterligare 

anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att 
avslås, samt 

 
att  till arbetsutskottets sammanträden 2014-06-18 (kl. 09.00) 

och 2014-11-19 (kl. 09.00), bjuda in företrädare för 
klubben för en diskussion kring den ekonomiska 
utvecklingen i klubben.   
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§ 2 
 
Information om tidsplan inför bokslut 2013. Dnr 2014.7 
 
2014-02-19 Preliminärt bokslut redovisas i kommunstyrelsen. 
 
2014-02-20 Underlag balanskonto lämnas senast detta datum till 
Annelie Svensson. 
 
2014-02-28 Nämnderna lämnar årsredovisning senast detta 
datum 
till ekonomichefen. 
 
2014-03-07 Bolagen lämnar bokslutsunderlag senast detta datum 
 till redovisningsekonom Annelie Svensson.  
 
2014-03-14 Söderåsens Miljöförbund lämnar miljöbokslut lämnas 
senast detta datum till ekonomichefen. 
 
2014-03-14 Underlag till balanskonto klart för revisorernas 
granskning. 
 
2014-03-26 Sammanställd redovisning klar. 
 
2014-03-31 Årsredovisning, miljöbokslut och den sammanställda 
redovisningen klart för revisorernas granskning.  
 
2014-04-03 Revision kan påbörjas med granskning av 
årsredovisning, miljöbokslut, sammanställd redovisning, 
balanskonto, interimsposter m m.  
 
2014-03-27 Beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 (nämndernas årsredovisningar m m) 
 
2014-04-09 Beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
2014-04-14 Bokslutshandlingar klara för utskick till 
kommunstyrelsen. 
 
2014-04-23 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat 
förslag till bokslut till kommunfullmäktige.  
 
2014-05-09 Revisionsberättelse och övriga bokslutshandlingar 
klara för utskick till kommunfullmäktige.  
 
2014-05-21 Kommunfullmäktige beslutar.   
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
att notera tidplanen och lägga den till handlingarna. 
 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera tidplanen och lägga den till handlingarna. 
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 § 3 
  

Åtgärdsplan vid prognostiserade underskott under år 2014. 
Dnr 2014.8 
 
Kommunstyrelsen har sedan länge ett uppdrag från kommun-
fullmäktige, att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestäm-
melserna om balanskravet, och tillse att i de fall prognostiserade 
underskott redovisas i nämnders verksamheter, att respektive 
nämnd månaden efter, redovisar en åtgärdsplan för att nå en 
balanserad budget. 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar informera nämnderna, 
 
att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders 
verksamheter, skall nämnden månaden efter, redovisa en 
åtgärdsplan för att nå en balanserad budget, samt 
 
att nämndens åtgärdsplan omgående skall delges 
kommunstyrelsen. 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att i de fall 

prognostiserade underskott redovisas i nämnders 
verksamheter, skall nämnden månaden efter, redovisa en 
åtgärdsplan för att nå en balanserad budget, samt 

 
att  nämndens åtgärdsplan omgående skall delges 

kommunstyrelsen. 
 
Delgivning 

Byggnadsnämnden  

Räddningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Revisionen 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

Förvaltningschef räddningsnämnden 

Socialchef 

Förvaltningschef BUN och Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 

Ekonom BUN och Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonom socialnämnden 
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§ 4 
 
Avsiktsförklaring LEADER. Dnr 2013.305 
 
Ifrån styrelsen för LEADER lag PH har en skrivelse inkommit med 
förslag till avsiktsförklaring inför kommande programperiod. Avtalet 
avser Hässleholm och Perstorps kommuner. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att med hänvisning till diskussionen som förts i 

kommunstyrelsen ställa sig bakom avsiktsförklaringen. 
 
 
Delgivning: 
Leader lag PH 
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§ 5 
 
Skånetrafiken nya tidtabell. Dnr 2013.306 
 
Kommunstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag 131218 att se 
över hur Skånetrafikens nya tidtabell påverkar pendlandet till och 
från Perstorp. Det är framförallt bytena i Hässleholm till tåg mot 
Malmö/Lund som verkar ha försummats i nya tidtabellen. 
 
När tjänstemännen i december 2012 träffade Skånetrafikens 
kontaktperson för Perstorp försäkrades att anslutningarna i 
Hässleholm är anpassade efter Pågatågen. D.v.s. ett Pågatåg 
ifrån Helsingborg/Perstorp åtföljs av en avgång med ett Pågatåg 
mot Malmö/Lund c:a 10 min senare. Denna koppling är med den 
nya tidtabellen helt borta på vissa avgångar. På andra avgångar 
avgår tåget mot Malmö samtidigt som Perstorps tåget anländer 
perrongen. Dessutom är kopplingen mellan Pågatågen ifrån 
Perstorp och Öresundstågen (som är c:a 20 minuter snabbare till 
Malmö än Pågatågen) i praktiken obefintlig om man inte vill vänta 
20 minuter på Hässleholms central.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att lyfta 

frågan i kollektivtrafikutskottet i Skåne Nordväst. 
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§ 6 
 
Årets företagare 2014. Dnr 2014.11 
 
Inför utnämningen av årets företagare i Perstorps kommun 
föreslås ordföranden få uppdraget att ta fram förslag på kandidater 
till priset för årets företagare 2014 i Perstorps kommun. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge ordföranden i uppdrag att handlägga frågan. 
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§ 7 
 
Kontantbrist i uttagsautomaten. Dnr 2014.12 
 
Kommunen har uppvaktats angående att det var stor brist på 
kontanter i kommunen under julhelgen. Bland annat skall bankens 
bankomat på torget varit tom flera dagar. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bjuda in representanter ifrån Swedbank till 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt, 
 
att ärendet lyfts på kommunstyrelsen den 22  januari 2014. 
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§ 8 
 
Revisorernas granskning av näringslivsarbetet. Dnr 2013.217 
 
Som en följd av den granskning som revisionen gjort av 
kommunens näringslivsarbete behöver ledningskontoret ta fram 
ett svar som innehåller bland annat en näringslivsstrategi. För att 
kunna genomföra detta behöver man anlita en extern konsult med 
en ökad kostnad som följd. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram en kostnadsbild. 
 
 
Delgivning: 
Kommunchefen 
Revisorerna
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§ 9 
 
Ansökan om fiske i Jeans damm. Dnr 2013.307 
 
Ifrån sportfiskeföreningen Carpio har inkommit en förfrågan om att 
få fiska i Jeans damm. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bifalla ansökan. 
 
 
Delgivning: 
Tommy Andersson
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§ 10 
 
Artur Lundqvist och Maria Wines stiftelse. Dnr 2014.1 
 
Ordföranden och ordföranden i Artur Lundqvist och Maria Wines 
stiftelse tillskrev i oktober 2013 Solna stad med en förfrågan om 
det bristande intresset ifrån Solna att delta ekonomiskt och med 
ledamöter till styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande i Solna har 
nu besvarat skrivelsen. Det brev ifrån kulturnämnden i Solna 
daterat i juni som hänvisas till kom aldrig fram till Perstorps 
kommun. Istället begärdes en kopia på denna skrivelse in samma 
dag som skrivelsen ifrån kommunstyrelsen i Solna registrerades. 
 

  
 
 Arbetsutskottet beslutar, 
 
  att överlämna ärendet för kännedom till kultur- och 

fritidsnämnden. 
 
  
 Delgivning: 
 KFN
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 § 11 
 
 Konsumentvägledningen statistik 2013. Dnr 2014.2 
 

Ifrån kommunens konsumentvägledare föreligger statistik för 
verksamheten år 2013. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna, 
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§ 12 
 
Kommunchefen informerar 
 
Möte med kommunerna i 6K där taxorna för miljöförbund 
diskuterades. Kommunerna i 6K har även enats om att påbörja en 
förhandsstudie för att hitta gemensam IT-drift och gemensam 
telefon växel. 
 
Upphandlingen av nytt GIS system som Perstorps gjorde med 
flera andra kommuner blev misslyckad och juristerna ser nu över 
hur kommunerna skall gå vidare. 
 
Fler kommuner är på väg in i överförmyndarsamverkan som leds 
av Perstorps kommun. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 13 
 
Inbjudningar 
 
Fortsatt dialog om ny region utvecklingsstrategi 
Gröna ideér, Helsingborg 3-4 juni 
Lokalt ledarskap för ökat bostadsbyggande, 14/15 januari. 
KFSK: Välfärdskonferensen 2014, 6-7 februari Lund 
Avtackning av Åsa Herbst, Ängelholm 29 januari 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 14 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsen: Beslut Naturvårdsprogram Perstorps kommun 
Socialnämndens AU: § 260 kompetenscentrum mot våld i nära 
relationer 
Socialnämndens AU: § 257 Remiss Strategiplan Serviceresor 
Söderåsens miljöförbund: Protokoll 131210 
Stambanan.com: Sveriges viktigaste järnväg blir bättre 
NÅRAB: Protokoll 131129 
Skrivelse: Thomas André 
Skånetrafiken: Serviceresors nyhetsbrev #4 2013 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 15 
 
Övriga frågor 
 
Bo Dahlqvist (PF) om hur det går med Näringslivsbolagets planer 
på att hyra lokaler i kvarteret Glasbruket 9. Ordföranden redogör 
för ärendets status och meddelar att ett avgörande är nära. 
 
Bo Dahlqvist (PF) efterfrågar statusen på FASTICON utredningen, 
om kommunens framtida organisation av Tekniska kontoret. 
Ordföranden meddelar att ärendet kommer på kommande 
arbetsutskott. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 


