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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 18.12, 
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Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Patrik Ströbeck Viveca Dahlqvist 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-12-03 kl.08.00 
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Sekreterare 

 
Paragrafer 

68 - 77 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Håkan Abrahamsson 

 

 Justerande   
  Patrik Ströbeck Viveca Dahlqvist 

  ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2014-11-26 

Datum för anslags uppsättande 2014-12-04 Datum för anslags nedtagande 2014-12-29 
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Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 68 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Kommande IT-driftsamverkan 
Eventuell Finsam-samverkan 
Bomässa i Örkelljunga 
Processplan för Vision 2030 
Arbete med ungdomsarbetslöshetsfrågor i Skåne Nordväst 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till 

handlingarna. 
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§ 69 
 
Budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017   
Dnr 2014.171 
 
Ekonomichefen redovisar budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-
2017. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, 
 
att öronmärka 1 500 000 kronor som en oklar kostnadsbärare 

under finansieringsverksamheten, 
 
att öka socialnämndens ram med 300 000 kronor avseende köp 

av socialjourverksamhet från annan kommun, 
 
att öka kommunstyrelsens ram med 500 000 kronor avseende 

upphandling av extern analys av den ekonomiska 
utvecklingen inom socialnämndens IFO-verksamhet, 

 
att avslå övriga framställningar från kommunstyrelsen, 

byggnadsnämnden, barn- och utbildnings-nämnden, 
socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande 
äskanden om utökade budgetramar, 

 
att avslå framställan från Perstorps kör- och ryttarförening 

gällande bidrag om 570 000 kronor till ett nytt tak på ridhuset, 
 
att avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande 

aktivitet ”anordna hästskjuts till barnfamiljer och äldre alla 
lördagar i juli månad år 2015” samt ökat bidrag till den årliga 
vårfesten till en kostnad om 30 000 kronor, 

 
att avslå framställan från Perstorp Bälinge idrottsklubb gällande 

bidrag om 1 500 000 kronor till en konstgräsplan, 
 
att fr o m 2015-01-01 upphör den kapitaltäckningsgaranti till 

Perstorp Näringslivs AB som reserverats under åren 2013 
och 2014 med 1,0 mkr per år, sammanlagt 2,0 mkr, som ett 
utökat aktieägartillskott, 

 
att för år 2015 bevilja Perstorp Näringslivs AB ett 

aktieägartillskott om 600 000 kronor,  
 
 
 



 4 (17) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
att minska socialnämndens ram år 2015 med 55 000 kronor, 

avseende överföring av folkhälsoverksamheten till 
kommunstyrelsen, samt 

 
att öka kommunstyrelsens ram år 2015 med 55 000 kronor, 

avseende överföring av folkhälsoverksamheten från 
socialnämnden, 

 
att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 

för respektive nämnd/styrelse enligt följande; 
 

 

Nämnd/styrelse        2015                  2016          2017 
             tkr                      tkr              tkr 
Kommunfullmäktige            1 123                      1 133                     1 143 
Kommunstyrelsen      25 295                   25 785                   26 395 
Räddningsnämnden        4 617                     4 757                     4 897 
Byggnadsnämnden        3 534                     3 609                     3 684 
Barn- och utb.nämnden   164 060                 168 470                 172 190 
Socialnämnden    128 026                 130 546                 133 126 
Kultur- och fritidsnämnden 18 139                  18 524                   18 919 
Summa                         344 794                352 824                 360 354 
 
Årets resultat        7 100                  7 200         7 400 
 

 

 
att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts 

med totalt 9 165 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 
och fördelats enligt nedan; 

 
Kommunfullmäktige, revision        25 000 kronor 
Kommunstyrelsen       945 000 kronor 
Räddningsnämnden       135 000 kronor 
Byggnadsnämnden       320 000 kronor 
Barn- och utbildningsnämnden   3 770 000 kronor 
Socialnämnden    3 590 000 kronor 
Kultur- och fritidsnämnden      380 000 kronor 
Summa      9 165 000 kronor 
 
att de ekonomiska nettoramarna för åren 2016 och 2017 är 

preliminära, 
 
att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för 

år 2015, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget 
samt finansiella mål och flerårsplan för år 2016 och 2017,  

 
att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, 
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att kommunstyrelsen under åren 2015 – 2017 med anledning av 

en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s 
öka kommunens skulder, med högst 10,0 mkr per år, 

 
att kommunstyrelsen under år 2015, har rätt omsätta lån, d v s 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2014,  

 
att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt 

förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats 
vid dagens sammanträde, 

 
att fastställa utdebitering för år 2015 till 20,81 kronor / 

skattekrona ( oförändrat ),  
 
att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 

januari 2015 förändras årligen med motsvarande 
förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande 
avgifter (exkl. moms) från och med 2015-01-01, 

 
    vatten               5,85 kronor / m3       (höjning med 0,05 kr / m3) 
    avlopp             15,45     ”                   (höjning med 0,05 kr / m3)  
    summa             21,30 kronor / m3         (höjning med 0,10 kr / m3) 
     
    Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus 
     vatten             339 kronor / tariffenhet / år      (höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år) 
    avlopp             687       ”           ”                      (höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år) 
    summa          1 026 kronor / tariffenhet / år      (höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år) 
 
    Fast avgift, övriga 
    vatten             479 kronor / tariffenhet / år      (höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år) 
    avlopp             973       ”           ”                      (höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år) 
    summa          1 452 kronor / tariffenhet / år      (höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år) 

 
 
att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar 

avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2015, 
vilket skall öronmärkas i balansräkningen, 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs 

för att klara bestämmelserna om balanskravet, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall 

prognostiserade underskott redovisas i nämnders 
verksamheter, att respektive nämnd månaden efter 
redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans som nämnden beslutat, 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om 

tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, 
är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, 
samt 

 
att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för 

kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september 
månad. 

 
Ordförande föreslår att att-sats nr 20 angående att fastställa 
utdebitering för år 2015 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat), 
beslutas om idag samt att budgeten i övrigt bordläggs tills nästa 
kommunstyrelsesammanträde den 19 november. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebitering för år 

2015 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat), samt 
 
att budgeten i övrigt bordläggs tills nästa kommunstyrelsemöte 

den 19 november. 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Kommunfullmäktige 2014-11-26 
 
 
Lennart Johansson yrkar på 15 minuters ajournering vilket bifalls. 
 
Marianne Zackrisson med bifall av Bengt Marntell, Ronny Nilsson, 
Patrik Ströbeck och Ulla-Britt Brandin yrkar bifall på oförändrad 
skattesats och återremiss på resten av budgeten.  
 
Hans Stifors med bifall av Sven-Erik Sjöstrand yrkar på en 
skattehöjning på 25 öre. 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget om återremittering mot 
förslag att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat 
att återremittera budgeten för 2015 med undantag av skattesatsen 
vilken avgörs idag. 
 
Ordförande ställer proposition på att hålla skattesatsen oförändrad 
mot Hans Stifors yrkande med acklamation och finner att fullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs 
och följande propositionsordning föreslås och godkänns. Den som 
röstar för kommunstyrelsens förslag, röstar ja, den som röstar enligt 
Hans Stifors yrkande, röstar nej. 
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Voteringen genomförs och utfaller med 19 ja-röster, 10 nej-röster, 
samt 6 som avstår, varvid 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att återremittera budgeten för 2015 med undantag av 

skattesatsen vilken avgörs idag, samt 
 
att fastställa utdebitering för år 2015 till 20,81 kronor/skattekrona 

(oförändrat). 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 70 
 
Förslag till sammanträdesdagar under år 2015   
Dnr 2014.308 
 
Nedanstående förslag till sammanträdesdagar har inkommit från 
ekonomichefen: 
 
Januari   Februari  
14 ksau   11 ksau 
21 ks   18 ks 1 
28 ksau   25 ksau + kf  

    1
 Preliminärt bokslut 2014 

 

Mars   April 
11 ksau     8 ksau 3 

18 ks   15 kf 
25 ksau 2 + kf  22 ksau + ks 3 
2 Bokslut 2014   3 Bokslut 2014  

 
Maj   Juni 
  6 ksau     3 ksau 6 
20 ksau 5 + ks  17 ksau + ks 6 

27 kf 4   6 Ekonomiska ramar 2016 - 2018 
4 Bokslut 2014 

5 
Ekonomiska ramar 2016 – 2018  Juli 

       1 ksau 
 
Augusti   September 
12 ksau     2 ks 7 

26 ksau     9 ksau 
    16 kf 7 

    23 ksau+ks  

    
7 Halvårsbokslut 2015 

 

Oktober   November 
  7 ksau 8     4 ks 9 + ksau 
14 kf   18 ksau + ks 
21 ksau 8 + ks  25 kf 9   
8 Budget 2016 - 2018  9 Budget 2016 - 2018 
 

 
 

December 
  3 ksau 
  9 kf 
16 ksau + ks 
 
 
 



 9 (17) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
Tider 
ksau inleds kl. 09.00 
ks inleds kl. 14.00 
kf inleds kl. 18.00 
 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 

 
att fastställa sammanträdesdagar år 2015 för kommunstyrelsen 

enligt förslaget,  
 
att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 

2015 enligt liggande förslag,  
 
att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i 

samband med sammanträdena den 27 maj och 16 
september, samt 

 
att föreslå fullmäktige att annonsering av fullmäktiges 

sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen och 
Mera Perstorp. 

 
Viveca Dahlqvist yrkar att sammanträdena även vid lämpligt tillfälle 
ska annonseras i BoBladet som utges 4 gånger per år. 
 
Jimmy Nilsson yrkar att allmänhetens frågestund ska hållas vid varje 
sammanträde. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt desamma.  
 
Votering begärs gällande allmänhetens frågestund och följande 
propositionsordning föreslås och godkänns. Den som röstar enligt 
kommunstyrelsens förslag röstar nej, den som röstar enligt Jimmy 
Nilssons förslag, röstar ja. Voteringen genomförs och utfaller med 20 
ja-röster, 14 nej-röster samt 1 som avstår.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Viveca Dahlqvists yrkande 
gällande att sammanträdena även vid lämpligt tillfälle ska 
annonseras i BoBladet mot kommunstyrelsens förlag och finner att 
fullmäktige beslutat i enlighet med Viveca Dahlqvists förslag. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat, 
 
att att fastställa sina sammanträdesdagar år 2015 enligt 

kommunstyrelsens förslag,  
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att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med 

samtliga fullmäktiges sammanträden, samt 
 
att annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i 

Lokaltidningen Söderåsen, Mera Perstorp samt vid lämpliga 
tillfällen i BoBladet. 
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§ 71 
 
Gång- och cykelplan  Dnr 2014.145 
 
Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en gång- & cykelplan 
för kommunen. Planen är en del i arbetet med att göra befolkningen 
friskare, och trafiken säkrare och miljövänligare. 
 
Handläggning av planen har gjorts av Birgit Bjelkengren, 
landskapsarkitekt, i samråd med Mattias Bjellvi, stadsarkitekt. 
Dokumenten är tänkta som en del i den strategiska planeringen och 
som underlag för den översiktliga planeringen framtiden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta gång- och cykelplanen. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 72 
 
Detaljplan för del av Perstorp 21:1 m. fl. (Parkeringen vid 
kyrkan)  Dnr 2014.199 
 
Syftet med planen är överföra mark från kommunen till Perstorps 
församling. Prästgården kommer att tillföras mark som avses 
användas som trädgård och befintlig parkering vid kyrkan övergår i 
Perstorps församlings ägo för att säkra upp att parkeringar finns 
tillgängliga för kyrkogårdsbesökarna Syftet är också att reglera via 
avtal att en del av parkeringen även fortsättningsvis kommer att 
kunna disponeras av Perstorps kommun.  
 
Då planförslaget utvidgats till att omfatta hela Perstorp 21:4 
(prästgården) har det reviderats så att det framgår av 
planbeskrivningen att marken är lämplig för föreslagen 
markanvändning utifrån dagens situation. Byggnadsnämnden beslöt 
2014-08-28 § 43 att godkänna planförslaget och för överlämna det till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig positiv till detaljplanen för del av Perstorp 21:1 m.fl. 

(Parkeringen vid kyrkan) samt att överlämna planförslaget för 
antagande till kommunfullmäktige.  

 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta detaljplanen för del av Perstorp 21:1 m.fl. (Parkeringen 

vid kyrkan). 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
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§ 73 
 
Delårsrapport Kommunalförbundet Medelpunkten   
Dnr 2014.328 
 
Från Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit en 
delårsrapport för behandling i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera rapporten och att lägga den till handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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§ 74 
 
Motion angående sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde över internet  Dnr 2014.305 
 
Rubricerade motion har inkommit från Göran Strandqvist (PF).  
 
Ordförande förklarar att han avser att lyfta intentionerna i motionen i 
6K och föreslår att motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anse motionen besvarad. 
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§ 75 
 
Motion, Fixar-Malte  Dnr 2010.216 
 
Från socialnämnden har inkommit ett förslag på svar på motionen 
om Fixar-Malte.  
Socialnämnden svarar enligt följande: 
 
Det är verksamhetens uppfattning att det finns behov för en Fixar-
Malte i Perstorps kommun. Det skulle underlätta och trygga äldres 
vardag och minska anhörigas oro om insatser med praktiska 
arbetsuppgifter kunde tillhandahållas på detta sätt. Tjänsten kan 
begränsas till en deltidstjänst och den bör vara kostnadsfri.  
 
Oberoende av behovet konstateras att de ekonomiska 
förutsättningarna för ett inrättande saknas och frågan hänskjuts till 
2015 års budgetbeslut. 
 
Socialnämnden beslutar att förklara motionen besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att förklara motionen besvarad, samt 
 
att överlämna motionen till 2015 års budgetberedning, samt 
 
att överlämna motionen till arbetsmarknadsenheten. 
 
 
Delgivning 
Arbetsmarknadsenheten 
Ekonomichef 
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§ 76 
 
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, Luis Miguel 
Caneo  Dnr 2014.390 
 
Rubricerade avsägelse har inkommit från Luis Miguel Caneo (S) som 
avsäger sig sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen, samt 
 
att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
 
 
Delgivning 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen Skåne 
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§ 77 
 
Val av valberedning  Dnr 2014.359 
 
Fullmäktige valde vid sitt sammanträde 2014-11-05 § 64 
åtta ledamöter samt åtta ersättare i den valberedning som 
skall förbereda val av ledamöter och ersättare i nämnder 
och styrelser för mandatperioden 2015 – 2018.  
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning får det enligt § 34 anses 
innebära att valberedningen ska bestå av ledamöter samt 
ersättare i fullmäktige. En av ersättarna som valdes 2014-
11-05 är inte ledamot eller ersättare i fullmäktige och 
fullmäktige har därför att riva upp beslutet av det valet samt 
att förrätta ett nytt val. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att riva upp beslutet fattat 2014-11-05, § 64, att som 

ersättare i valberedningen välja Kristina Hovander 
(MP), samt 

 
att som ersättare i valberedningen utse Irena Långberg 

(MP). 
 
 
Delgivning 
Lönekontoret 

 


