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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.00, 19.20 – 
19.50 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Ulla-Britt Brandin  Hans Stifors 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2018-03-21  kl. 20.00 
 
Underskrifter 

 

 

Ordförande 

 
Paragrafer 

11 - 19 
  

  
Håkan Abrahamsson 

 

 Justerande   

  
Ulla-Britt Brandin 

Hans Stifors 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-03-21 
Datum för anslags uppsättande 2018-03-22 Datum för anslags nedtagande 2018-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 



 2 (10) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 11 
 
Allmänhetens frågestund   
 
Ingen fråga är inkommen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 12 
 
Information om Kommunförbundet Skånes verksamhet   
Dnr 2018.53 
 
Representanter för Kommunförbundet Skåne medverkar på 
sammanträdet och informerar om den verksamhet de bedriver för 
sina medlemskommuner såsom bland annat utbildningar, 
upphandlingar, energikontor, olika EU-projekt, samordning av 
Gymnasiesamverkan Skåne och olika nätverk för tjänstepersoner. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 13 
 
Information från nämnder och styrelser  Dnr 2018.36 
 
Ordförande i valnämnden, överförmyndarnämnden, revisionen, 
Perstorps Bostäder AB, Perstorp Näringslivs AB och 
kommunstyrelsen informerar om sina respektive verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
 



 5 (10) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 14 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.37 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
 Kommundirektörsträff inom Familjen Helsingborg 
 Arbetet med mål- och resultatstyrning 
 Pågående översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Avsiktsförklaring gällande överförmyndarsamverkan 
 Pågående rekrytering av HR-chef 
 Nytt ärendehanteringssystem som är under uppstart 
 Införande av e-tjänster 
 Kommande nya reglementen och revidering av styrdokument 
 Kommande heldag för fullmäktige den 30 maj angående vad 

som åstadkommits för de pengar man fått 2017 
 Genomfört möte med fastighetsägaren av Poppeln 13 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
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§ 15 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – nya bolagsdokument  
Dnr 2018.39 
 
Tidigare har dokumenten gällande Ägardirektiv, Ägaravtal och 
Bolagsordning varit sammanfogade i ett enda dokument men då 
stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet så 
togs beslut att dela upp det i tre individuella dokument. 
 
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny 
lagstiftning och bolaget har också genomfört en smärre redaktionell 
justering i och med att det tidigare dokumentet nu delats upp i tre. 
Inga större förändringar i sak förutom ändrade hänvisningar till 
lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. 
 
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-02-14 att förslag till 
ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv ska sändas till 
ägarkommunerna åtta veckor innan årsstämman 17 maj 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna i ärendet redovisat uppdaterat dokument 

gällande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 
 
 
Skickas till: 
Kommunassurans Syd 
Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 
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§ 16 
 
Tillfälligt stöd till kommunen – slutredovisning av beviljade 
projekt  Dnr 2017.40 
 
Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på 
kommunerna som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet 
under hösten 2015. Riksdagen beslutade därför om en extra 
ändringsbudget att ge kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 
9,8 miljarder varav Perstorps kommun erhöll 16 192 597 kronor. 
Medlen betalades ut som ett engångsbelopp den 22 december 
2015.  
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att  
 bevilja totalt 19 projekt,  
 delredovisning av projekten för år 2016 ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten.  

 Det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 2017.  
 Det tillfälliga stödet inte får användas så att det leder till ökade 

driftskostnader kommande år.  
 Det tillfälliga stödet ska användas på ett sådant sätt, att det 

långsiktigt bidrar till varaktigt förbättrade förutsättningar inom 
områdena arbetsmarknad, integration och utbildning,  

 Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten.  

 
Det ekonomiska utfallet per 2017-12-31 visar på att projekten har 
kostnadsförts med totalt 10 428 595 kronor, vilket betyder att det 
återstår 5 764 002 kronor vilket har bokats under 
finansieringsverksamheten och ingår i kommunens preliminära 
resultat om 13,4 Mkr för år 2017.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna slutredovisningen för åren 2016 - 2017. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 17 
 
Rapport av granskning av interna kontrollplaner år 2017 – 
samtliga nämnder och styrelser  Dnr 2018.42 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive 
nämnd/styrelse.  
 
Den ska minst innehålla; 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp, 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras  
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på 
åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 
 
Kommunfullmäktige beslutar,  
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 18 
 
Interna kontrollplaner år 2018 – samtliga nämnder och 
styrelser  Dnr 2018.43 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive 
nämnd/styrelse. 
 
Den ska minst innehålla; 
 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp, 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras  
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på 
åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna sammanställningen av interna kontrollplaner år 

2018. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 19 
 
Avsägelse, Edward Galia  Dnr 2018.47 
 
Edward Galia (SD), har inkommit med en avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, ledamot i 
valnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
räddningsnämnden. 
 
Förslag finns från valberedningen att välja Lars Nilsson (SD) som 
ledamot i socialnämnden och som ledamot i valnämnden, samt att 
välja Pia Galia (SD) som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare 
i räddningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja avsägelserna från Edward Galia, 
 
att välja Lars Nilsson (SD) som ledamot i socialnämnden och 

som ledamot i valnämnden,  
 
att välja Pia Galia (SD) som ersättare i kommunstyrelsen och 

ersättare i räddningsnämnden, samt 
 
att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Lönekontoret 


