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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-01-22 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 14.00-16.00 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Ronny Nilsson (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot 
Patrik Ströbeck (M), ledamot 
Håkan Abrahamsson (M), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
 

Övriga deltagande  
Pehr Magnusson (M), ej tjänstegörande ersättare 
Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstegörande ersättare 
Hans Stifors (PF), ej tjänstegörande ersättare 
Marianne Zackrisson (S), ej tjänstegörande ersättare 
Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare 
Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstegörande ledamot 
 
Anders Ottosson, ekonomichef § 1-3 
Per Almström, kommunchef 
Stefan Didrik, sekreterare 
 

Utses att justera Ronny Nilsson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-01-29 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

 1- 7 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson  

 

 Justerande   
  Ronny Nilsson  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-01-22 

Datum för anslags uppsättande 2014-02-10 Datum för anslags nedtagande 2014-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 1 
 
Ekonomisk rapport. Dnr 2014.18 
 
Ekonomchefen deltar på sammanträdet och redogör för det 
ekonomiska läget. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 2 
 
Ansökan om förlängning och utökning av kommunal borgen. 
Dnr 2014.6 (KF) 
 
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 
 
 
Samtliga ledamöter ifrån (PF) deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå 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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§ 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 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att 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 
 
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 beslutade 140115, 
Att bjuda in representanter ifrån Swedbank till kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt, 
Att ärendet lyfts på kommunstyrelsen den 22 januari 2014. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ge ordföranden i uppdrag att skriva ett öppet brev till 

Swedbank i Perstorp. 
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§ 5 
 
Taxor för Söderåsens miljöförbund. Dnr 2014.4 (KF) 
 
Efter dom i högsta förvaltningsdomstolen har kommunalförbund 
numera inte rätt att själva anta taxan för sin verksamhet. Domen 
slår fast att taxor måste tas av kommunfullmäktige. Därför måste 
medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund i 
kommunfullmäktige anta taxan för år 2014 samt retroaktivt ta 
taxorna för de år som kommunförbundet Söderåsens miljöförbund 
existerat.  
 
Förslag till beslut ifrån direktionen för miljöförbundet: 
 
1, Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13) 
2, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14) 
3, Taxa för tillsyn enligt alkohollagen 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
4,Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
(2010-04-06, 2013-12-07) 
5, Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
6, Taxa över tillsyn för solarieverksamhet enligt strålskyddslagen 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
7, Taxa för kopiering av handlingar 
(2012-12-11) 
 
Parentesen anger beslutsdatum för taxan i direktionen. 
 
Förslag till beslut; 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga taxor 
antagna av Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013 enligt 
direktionens beslut samt, 
 
Att beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
kommunfullmäktigeförsamlingar inom kommunförbundet 
Söderåsens miljöförbund godkänner direktionens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

samtliga taxor antagna av Söderåsens miljöförbund under 
åren 2009-2013 enligt direktionens beslut samt, 

 
att  beslutet gäller under förutsättning att samtliga 

kommunfullmäktigeförsamlingar inom kommunförbundet 
Söderåsens miljöförbund godkänner direktionens förslag 
till beslut. 
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§ 6 
 
Kommunchefen informerar 
 
- EU projektet kultur, kompetens, kommunikation avslutades 

förra veckan. Projektet avslutades med en kulturscanning på 
samma sätt som projektet inleddes. 

- Sammanslagning av överförmyndarverksamheterna i 
grannkommunerna fortsätter 

- Kommuncheferna har beslutat att inleda en förstudie om 
gemensam IT-samverkan inom 6K kommunerna 

- Arbetsmarknadsenheten har startats den 1 januari 
- Kommunen har beviljats medel för fortsättning av projektet 

Perstorp prevent om folkhälsan i kommunen samt om 
utveckling av landsbygden, 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 7 
 
Övriga frågor 
 
Lennart Johansson (PF) ifrågasätter hur Tekniska kontoret har 
resonerat när man inte sandat gatorna på två dygn trots att det 
snöat. Bo Dahlqvist (PF) påpekar att han varit i kontakt med lokala 
företagare som för honom påpekat bristen i snöröjningen. 
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) om kommunens EU-projekt. 
Avrapportering borde ske till kommunstyrelsen och en plan för hur 
projektet skall leva vidare i organisationen borde finnas.  
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) redogör för hur Leader lag PH har utsett 
en grupp för att ta fram en regional utvecklingsplan inför nästa 
projektperiod. 
 
 
Yrkanden 
 
Lennart Johansson (PF) yrkar, med instämmande ifrån Håkan 
Abrahamsson (M) och Thim Borg (S), på att 
samhällsbyggnadschefen skall redogöra för kommunstyrelsen hur 
prioriteringen av sandning/skottning görs.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att bjuda in samhällsbyggnadschefen till nästa 

kommunstyrelsesammanträde för att redogöra för 
plogningen i kommunen, 

 
att bjuda in EU-projektet till nästa kommunfullmäktige för att 

redogöra för projektets avslutande samt,   
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
 
Delgivning: 
Samhällsbyggnadschefen 
EU-projektet 


