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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.06-15.00, 
15.10-15.35 

 

Beslutande 

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

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 94-98) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-09-06 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

94 - 110 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-09-06 
Datum då anslag sätts upp 2017-09-07 Datum då anslag tas ner 2017-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 94 
 
Kommunstyrelsen – Halvårsbokslut och årsprognos 2017   
Dnr 2017.173 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 979 tkr, fördelat inom 
följande verksamhetsområden, 
 
Kommunstyrelsen         45 tkr 
Överförmyndarverksamhet     55 tkr 
Näringslivsutveckling         51 tkr 
Allmän markreserv       121 tkr 
Gator och vägar      -308 tkr 
Parkverksamhet      -130 tkr 
Folkhälsa          49 tkr 
Systematiskt säkerhetsarbete 73 tkr 
Bälingebadet         43 tkr 
Bostadsanpassningsbidrag   131 tkr 
Feriepraktikanter       188 tkr 
Vatten- och avloppsverket      60 tkr 
Fastighetsförvaltning       803 tkr 
Städverksamhet       139 tkr 
Digitalisering       295 tkr 
Facklig verksamhet       240 tkr 
IT-verksamhet       510 tkr 
Ekonomi o personalkontor    355 tkr 
Övriga verksamheter       259 tkr 
 
Investeringsverksamhet 
Verksamheten redovisar under första halvåret en kostnad på 12 
657 tkr.  
 
Bland de största investeringsprojekten kan nämnas 
asfaltbeläggning, Toarps vattenverk, reningsverket (gasgenerator), 
ombyggnation Aulan och ny idrottshall.  
 
Prognostiserat helårsresultat   
Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att ett överskott på 
2 650 tkr, varav 2 500 tkr är från överfört överskott från 2016 års 
driftsbudget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna halvårsbokslutet och 

årsprognosen för år 2017 till kommunfullmäktige 
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§ 95 
 
Perstorps kommun – halvårsbokslut och årsprognos 2017   
Dnr 2017.173 
 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,7 Mkr. Prognos för 
helåret visar på ett överskott om 11,7 Mkr, vilket är 3,9 Mkr bättre 
jämfört med budgeterat resultat om 7,8 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att med godkännande lägga halvårsbokslutet och 

årsprognosen för år 2017 till handlingarna. 
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§ 96 
 
AV Media Skåne, hemställan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016  Dnr 2017.163 
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat 
att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2016 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna, samt att överlämna 
revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna, med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne redovisar ett positivt resultat 
om 1 402 kronor för år 2016, jämfört med 60 264 kronor för år 2015.  
 
Revisorerna konstaterar att förbundet inte klarat av att producera ett 
årsbokslut i enlighet med överenskommen tidplan, att det i 
årsredovisningen saknas uppgift om finansiella och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen, att det finns bristande rutiner kring den 
ekonomiska rapporteringen, samt att årsredovisningen inte är 
upprättad enligt god redovisningssed. 
 
Revisorerna föreslår att medlemskommunernas kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet, men samtidigt riktar anmärkning mot 
direktionen för bristande styrning och ledning, samt för att 
redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

ansvarsfrihet för år 2016, samt 
 
att notera revisorernas anmärkning mot direktionen för 

bristande styrning och ledning, samt för att redovisningen 
avviker från god sed och kommunal redovisningslag. 
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§ 97 
 
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2017  Dnr 2017.167 
 
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker 
och finansinstitut inom unionen måste stärka sitt kapital. 
Kommuninvest plan för uppbyggnad av kapitalet, syftar till att 
minimikravet ska vara uppnått senast 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2016-10-19 att teckna särskild insats om 1 
348 014 kronor, vilket motsvarade 50 procent av den högsta 
insatsnivån, och att kommunen gradvis kommande år tecknar 
ytterligare insatskapital till den högsta stadgemässiga insatsnivån är 
nådd. 
 
Kommuninvest efterhör nu om Perstorps kommun vill utnyttja 
möjligheten att erlägga ytterligare en särskild medlemsinsats. 
Ekonomichefen föreslår att 100 procent av den högsta nivån 
tecknas. 
 
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får i takt 
med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna, till större del 
behållas av medlemmen. En stärkt kapitalbas i Kommuninvest, 
kommer förmodligen att medföra fortsatt konkurrenskraftiga 
utlåningsräntor, vilket är till stor fördel för Perstorps kommun och 
Perstorps Bostäder AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att Perstorps kommun tecknar särskild insats i Kommuninvest 

om 3 189 260 kronor år 2017, vilket motsvarar 100 procent 
av den högsta nivån per invånare (900 kr/inv.), samt 

 
att finansiering sker genom en minskning av kommunens egna 

kapital. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 98 
 
Borgensåtagande för kommunalförbundet Medelpunkten   
Dnr 2017.168 
 
Kommunalförbundet Medelpunktens tillgångar finansieras till mer 
än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 Mkr ett långfristigt lån i 
Swedbank och cirka 8 Mkr inbetalda förskott från 
medlemskommunerna. När förskottsfaktureringen upphör måste 
förskotten ersättas med annat externt kapital. Till detta kommer ett 
behov av ytterligare 6 Mkr för att stärka Medelpunktens likviditet 
och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra 
investeringar under året. Med bibehållet lån i Swedbank blir därför 
det totala lånebehovet 14 Mkr. 
 
Från Helsingborgs stad har Medelpunkten erbjudits att låna 30 Mkr 
till fast förmånlig ränta samt en checkkredit på ytterligare 10 Mkr. 
Detta skulle innebära att lånet i Swedbank kan återbetalas i sin 
helhet.  
 
För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan, 
måste denna vara kompletterad med borgensförbindelser från 
samtliga medlemskommuner till ett belopp motsvarande det 
önskade lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär 
detta ett åtagande, som motsvarar respektive kommuns andel av 
de senaste tre årens förbrukning, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet 

Medelpunktens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 1,1 Mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
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§ 99 
 
Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet 
Medelpunkten  Dnr 2017.129 
 
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades 
ut för revidering och beslut 2016 framkom synpunkter på innehållet 
varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt 
reviderats och förtydligats på en del punkter. 
 
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten 
tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl 
tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd 
som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner 
deltog. 
 
Förbundet ber nu respektive medlemskommun att fatta beslut om 
att anta förbundsordningen med tillhörande reglemente för 
direktionen och revisorerna samt medlemsdirektivet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förbundsordningen för Medelpunkten 
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§ 100 
 
Beslut om valkrets, samt valdistriktsindelning  Dnr 2017.142 
 
Valkretsindelning: 
På grund av de nya reglerna i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) önskar 
Länsstyrelsen att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om 
valkretsindelningar och skickar till Länsstyrelsen, oavsett om man 
avser att utföra förändringar eller ej. Beslutet ska fattas av 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017. 
 
Valdistriktsindelning: 
Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen 
meddelas av Länsstyrelsen senast 1 december 2017. 
Länsstyrelsen vill därför att kommunen ser över indelningen i 
valdistrikt redan nu och meddelar sitt förslag till indelning till 
Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2017. 
 
Perstorp har en valkrets och fem valdistrikt. Valdistrikten i Perstorp 
ändrades inför valet 2014 från 4 till 5 distrikt bland annat för att 
fördelningen av antal röstberättigade mellan de befintliga distrikten 
var väldigt ojämn. Distrikten som infördes 2014 var: 
 
 
Distrikt   röstberättigade 2014 2017-03-01 
 
Södra   1153  1134 
Västra   1229  1187 
Oderljunga    823    808 
Östra   1121  1112 
Centrum och Norra 1236  1266 
 
Totalt   5562  5507 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att meddela Länsstyrelsen att Perstorps kommun inte avser att 

genomföra några förändringar avseende valkrets- och 
valdistriktsindelning. 
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§ 101 
 
Förvärv fastigheten Perstorp Lönnen 13  Dnr 2017.143 
 
Bakgrund: 
Hantverkargatan har de senaste åren fått en allmän uppfräschning. 
På Hantverkargatan ligger fastigheten Lönnen 13. Huset, som står 
på fastigheten, är i behov av yttre renovering och att hyresgäster 
flyttar in i huset så området blir mer levande. Perstorps Bostäder 
har fått erbjudande om att förvärva huset för 2,3 mkr. En 
avkastningsvärdering har gjorts mot bakgrund att huset renoveras 
till god standard (byte av tak, fönster, nya golv inomhus, 
genomgång av elektronik, etc). Uppskattningsvis behövs ca 1,5 mkr 
för att nå god standard. Den gjorda värderingen uppgår till 4,5 mkr 
vilket sammantaget överstiger nedlagda insatser varför styrelsen 
har gett VD i uppdrag att genomföra förvärvet. Förvärvet görs utan 
extern finansiering och bolaget har en god kassa och kassaflöde. 
 
Ägardirektiv § 5, kommunfullmäktiges yttranderätt: 
Enligt Perstorps Bostäder AB:s ägardirektiv skall kommunens 
yttrande inhämtas avseende förvärvet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
 
att inte ha någon erinran mot Perstorps Bostäder AB:s 

styrelsebeslut att förvärva fastigheten Perstorp Lönnen 13. 
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§ 102 
 
Lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete samt eftersträva en 
sammanhållen arbetstid  Dnr 2017.137 
 
Bakgrund 
I Huvudöverenskommelse, HÖK 16 tecknat 2016-04-29, mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta 
samt Svenska Kommunalarbetareförbundet är överenskommet i 
bilaga 3 om lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete samt 
eftersträva en sammanhållen arbetstid för medarbetarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Det enligt HÖK 16, bilaga 3 mellan parterna överenskomna om 
lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete och eftersträva en 
sammanhållen arbetstid för medarbetarna har sedan 
överenskommelsen gjordes denna kommunicerats och diskuterats 
på såväl politikernivå som tjänstemannanivå samt mellan de lokala 
parterna i Perstorps kommun med planeringen om en plan klar 
2017-12-31. 
 
Enligt den centrala överenskommelsen är målsättningen att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Vidare är överenskommet att alla 
arbetsgivare därför med utgångspunkt från verksamhetens behov 
och resurser ska ha en plan för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-
31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet och med en 
årlig avstämning fram till 2021-05-31. 
 
Vidare är den centrala överenskommelsen att planen ska 
processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan 
eller genom förhandling enligt medbestämmandelagen om 
samverkansavtal saknas. Perstorps kommun har ett 
samverkansavtal med personalorganisationerna och kommer därför 
att processa planen i samverkan.  
 
Perstorps kommun följer redan, sedan lång tid tillbaka, kollektiv-
avtalet AB, § 5, mom 1, där möjlighet till höjd sysselsättningsgrad 
för deltidsanställa finns reglerat. 
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Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att anta det enligt HÖK 16, bilaga 3, mellan parterna 

överenskomna avtalet avseende lokalt arbete, med 
handlingsplan på plats senast 2017-12-31, i syfte att öka 
heltidsarbete samt eftersträvande av en sammanhållen 
arbetstid, samt 

 
att över tid skall heltidsanställning vara norm för anställda i 

Perstorps kommun. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
Fackförbundet Kommunal 



 12 (19) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 103 
 
Ändring av kommungräns vid Perstorp Bälinge 15:30 och 
Örkelljunga Lärkesholm 1:31  Dnr 2017.140 
 
Lantmäteriet har inkommit med en begäran om förrättning som 
avser fastighetsreglering för Perstorp Bälinge 15:30 och Örkelljunga 
Lärkesholm 1:31. Förrättningen medför att en del av fastigheten 
Lärkesholm 1:31 i Örkelljunga kommun läggs till Bälinge 15:30 i 
Perstorps kommun. Fastigheten Lärkesholm 1:31 är obebyggd så 
inga boende berörs men kommungränsen kommer att ändras i 
samband med förrättningen. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-22 att inte ha någon erinran 
mot förrättningen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ändringen av kommungränsens sträckning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna Lantmäteriets förslag till ändringen av 

kommungränsens sträckning. 
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§ 104 
 
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet NNV 
Skåne  Dnr 2017.98 
 
Föreligger ett förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet 
NNV Skåne. Fullmäktige har att välja en ordinarie ledamot samt en 
ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att ställa sig bakom förbundsordningen för 

samordningsförbundet NNV Skåne, samt 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson som 

ordinarie ledamot samt kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Bo Dahlqvist som ersättare i förbundets 
styrelse. 
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§ 105 
 
Avveckling av rådet för trygghet och hälsa  Dnr 2017.111 
 
Rådet för trygghet och hälsa bildades i sin nuvarande konstellation 
2011 med ett rådgivande ansvar för såväl säkerhets-, trygghet-, 
som folkhälsofrågor. Rådet har haft en blandad politisk- och 
tjänstemannarepresentation från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden samt av förvaltningscheferna, MAS, 
säkerhetssamordnare, kommunpolis samt kommunsekreterare. 
Rådet har inte haft någon egen budget, har varit ett rådgivande 
organ utan beslutsmandat och har sammanträtt 2-4 gånger per år.  
 
Frågorna kring invånarnas trygghet, säkerhet och folkhälsa är 
strategiskt viktiga kommunledningsfrågor och bör därför politiskt 
rapporteras direkt till kommunstyrelsen i form av dess arbetsutskott. 
En operativ trygghetsgrupp bestående av socialchef 
(sammankallande), representanter från individ- och 
familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, polisen och 
vårdcentralen har inrättats som träffas 2-4 gånger per år. Frågor 
som behandlas är bland annat missbruk bland unga, barnfattigdom, 
ANDT, trygghetsmätningar, hur man på bästa sätt ska arbeta med 
avtalet mellan polis och kommun samt kommande 
informationsinsatser i skolan gällande skuldsättning. Uppdraget har 
stort fokus på samverkan och att hitta hållbara lösningar på dessa 
utmaningar. Frågorna kan därmed också föras in i respektive 
förvaltnings löpande arbete.  
 
Kommunens arbete med folkhälsa behöver också förstärkas på 
både strategisk och operativ nivå. Under hösten kommer förslag till 
hur det arbetet skall organiseras att läggas fram för politiskt 
ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på sitt möte den 31 maj 
2017 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att 
avveckla rådet för trygghet och hälsa. Den operativa trygghet- och 
säkerhetsgruppens arbete bör istället kontinuerligt avrapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid behov kan tematiska 
genomgångar och föredragningar med fördel arrangeras för såväl 
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att avveckla rådet för trygghet och hälsa, samt 
 
att socialchefen redovisar trygghetsgruppens arbete till 

arbetsutskottet regelbundet. 
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§ 106 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
Kommande budgetberedning den 4 oktober med nämndernas 
presidier samt förvaltningschefer och ekonomer, genomförd 
styrelsekonferens med Familjen Helsingborg, genomförda 
Perstorpsdagar – ett väl genomfört arrangemang, kommande 
samverkan gällande räddningstjänstförbund och eventuellt VA-
verksamhet, en ny chef är anställd för att leda den gemensamma 
IT-driftorganisationen, pågående översyn av organisationen för 
upphandlingssamverkan, pågående digitaliseringsprojekt, 
kommande ny hemsida som planeras publiceras den 12 september 
samt arbetsmarknadsenheten har fått nya lokaler och flyttar in 
under hösten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 107 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Deltagande i Almedalen, kommande konferens ang räddningstjänst, 
landshövdingsbesök i september, SKL-ordförandedag, 
kommunpolisdag i Ronneby samt kommunledningskonferens med 
KSO-konferens. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 108 
 
Information från personalutskottet 
 
Ordförande i personalutskottet informerar bland annat om 
genomförda uppsägningar bland HVB-personal, om genomförd 
extra lönerevision, kommande kompetensutvecklingsprocess samt 
arbete med kollektivavtal gällande räddningstjänstpersonal som 
arbetar deltid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 109 
 
Inbjudningar 
 
KfSk: Informationsmöte kring infrastruktursatsningar, 2017-09-04, 
13-15, Malmö 
Kristianstad kommun: Avtackning av Helene Fritzon, 30 aug, 
Rådhuset, 14-17 
Eslövs kommun: Inbjudan till näringslivsdagar 31 augusti – 2 
september 
Polisen: Inbjudan till kommunpolisdag, 12 oktober, Ronnebybrunn, 
kl. 09.30-15.45 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudningarna 
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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 110 
 
Meddelanden 
 
KPR: Protokoll 2017-06-01 
SKL: Överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med 
mänskliga rättigheter 
Regionfullmäktige: Sammanträdesdagar 2018 
SMFO: Protokoll 170822 
PB AB: Protokoll 170626, 170824 
PN AB: Protokoll 170615, 170822 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
 
 
 


