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§ 22 
 
Allmänhetens frågestund   
 
Ingen fråga från allmänheten har kommit in. 
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§ 23 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
 
• Vision- och målarbete 
• Budget- och investeringsprocess 
• Tvärsektoriell samverkan i kommunen 
• Värdegrund/ledarskap/medarbetarskap – nystart 
• Tillgänglighet/kontaktcenter/service och bemötande 
• Digitalisering/wifi 
• It-driftorganisation – samverkan 4K 
• Ministerbesök 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 24 
 
Interpellation ang Söderåsens miljöförbund  Dnr 2017.76 
 
Rubricerade interpellation har inkommit från Sven-Erik Sjöstrand 
(V). Sven-Erik ställer följande frågor angående Söderåsens 
miljöförbund till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Hur ser du på tillgängligheten i Söderåsens Miljöförbund.? Är det 
inte viktigt att våra kommuninvånare skall få svar på sina frågor 
utan allt för lång fördröjning? 
 
Kostnaderna för tillsyn är till viss del reglerad av beslut fattade av 
KF, men vissa kostnader som att myndigheten har extra arbete 
med läsning och förarbete med tillsynen ser ju inte 
verksamhetsutövaren och därför kan denna kostnad komma som 
en chock. Kommer du som KS ordförande att ta några initiativ för 
att för att få ner dessa kostnader så att inte kommuninvånarna 
behöver vara oroliga över kostnaderna? 
 
Hur ser du på resekostnaderna. Anser du att det är rimligt att när en 
myndighet gör en tillsyn på ett område där det finns många 
fastigheten och dessa ligger mycket nära varandra, så skall man ta 
ut full avgift på alla som man utövar tillsyn på? 
 
Kommer du som företrädare för kommunen att försöka lyfta några 
av dessa frågor till Söderåsens Miljöförbund? 
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen muntligen 
och skriftligen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt förklara interpellationen besvarad. 



 5 (11) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 25 
 
Interpellation om parkeringsvakter  Dnr 2017.79 
 
Bo Dahlqvist (PF, har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande gällande det ärende som 
behandlades av kommunfullmäktige den 22 mars 2017 om 
parkeringsövervakning. 
 
Ronny Nilsson besvarar interpellationen skriftligen och muntligen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt förklara interpellationen besvarad. 
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§ 26 
 
Revisionsplan 2017  Dnr 2017.44 
 
Från revisionen har inkommit revisionsplan 2017.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera planen. 
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§ 27 
 
Erbjudande – förvärv och finansiering av aktier i Inera AB   
Dnr 2017.64 
 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt 
av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad 
på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare 
och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur 
och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade 
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för 
Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare 
för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som 
innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna 
samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och 
beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i 
Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat 
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner 
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma 
villkor som landsting och regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i 
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över 
bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen 
finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget 
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel 
skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att 
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom 
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). 
Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande 
ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom 
digitala lösningar. 
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Yrkanden: 
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet,  

 
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 

som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal, samt 

 
att finansiering sker genom en minskning av kommunens egna 

kapital. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 28 
 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och organisatoriska 
tillhörighet  Dnr 2017.53 
 
Bakgrund 
Sverige och därmed också Perstorps kommun står inför betydande 
utmaningar när det gäller förmåga att hantera frågor kring 
integration, inkludering, utbildning och arbetsmarknad.  
 
Perstorps kommun har sedan flera år organiserat ansvaret för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå i en särskild 
arbetsmarknadsenhet (AME), som ingår i barn- och 
utbildningsförvaltningen. Verksamhetschefen rapporterar till 
förvaltningschefen. Enheten har tidigare tillhört kommunstyrelsen 
respektive socialnämnden, men flyttades tillsammans med 
Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden 2014. Syftet 
var att knyta arbetsmarknadsfrågorna närmare utbildningsfrågorna 
med fokus på vuxenutbildningen. 
 
AME ansvarar för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) och 
regeringens satsning avseende Delegationen Unga till Arbete 
(DUA). Enhetens syfte är att utifrån en helhetssyn på 
arbetsmarknadsfrågorna samordna arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder på ett effektivt sätt. AME har en budget på c:a 3,3 mnkr 
2017. 
 
Sedan hösten 2016 har AME:s verksamhet successivt 
uppgraderats och utvecklats med resultat att ett framgångsrikt 
matchningsarbete kring kommunala praktikplatser nu etablerats. 
Sexton personer har på detta sätt beretts praktik i såväl kommunala 
verksamheter som det lokala näringslivet. Intresset för att utveckla 
konceptet är stort hos det lokala näringslivet i kommunen. 
 
Förslag till ändrat huvudmannaskap 
Det föreslås i detta ärende att huvudmannaskapet för AME flyttas 
från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och 
kommunledningskontoret. Skälen till detta är flera. Det fanns goda 
ambitioner att flytta verksamheten till barn- och utbildningsnämnden 
2014, men inte minst mot bakgrund av nya utmaningar kring 
integration och utanförskap måste de här frågorna ses i ett 
kommunövergripande perspektiv. Kommunstyrelsen har uppdraget 
att leda, samordna och utveckla den kommunala verksamheten, 
och ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna behöver därför i ett 
strategiskt och övergripande perspektiv vara knutna direkt till 
kommunledningsfunktionen. 
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Genom ett överfört ansvar rapporterar AME:s enhetschef direkt till 
kommunchefen. Kommunstyrelsen utövar politisk styrning och 
formulerar politiska mål för verksamheten. En förändring möjliggör 
även utveckling av kommunens tvärsektoriella arbete i dessa 
frågor, där utbildningsperspektivet är ett. Härtill ges möjlighet att 
kunna lägga till närliggande frågor, t. ex. utökat ansvar för kontakter 
och kopplingar till Perstorps lokala näringsliv.  
 
Ansvaret för Lillarydsverkstaden, som är en utförarverksamhet, bör 
fortsatt finnas i linjeorganisationen och stannar därför kvar hos 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Ärendets beredning 
Förslaget har beretts i kommunchefens ledningsgrupp. Samverkan 
har genomförts via mail med de fackliga organisationerna. 
 
Yrkanden: 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att överföra ansvar och budget för arbetsmarknadsenheten 

(AME) från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichefen 
Lönekontoret 
Verksamhetschefen AME 
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§29 
 
Avsägelser samt förslag på fyllnadsval i byggnadsnämnden  
Dnr 2017.63 
 
Emelie Hult (MP) har avsagt sig sin plats som ledamot och Bo 
Dahlqvist (PF) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
byggnadsnämnden. Emelie Hult har även avsagt sig sin plats som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Från Perstorps Framtid har inkommit förslag på fyllnadsval till 
byggnadsnämnden: 
Som ny ledamot föreslås Bo Dahlqvist (PF) och som ny ersättare 
föreslås Ronnie Olesen (PF). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja avsägelserna från Emelie Hult (MP) som ledamot 

och Bo Dahlqvist (PF) som ersättare i byggnadsnämnden, 
 
att välja Bo Dahlqvist (PF) som ny ledamot och att välja Ronnie 

Olesen (PF) som ny ersättare i byggnadsnämnden, samt 
 
att hos länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
Byggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 


