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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-12-11 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.10, 
19.25-20.20. 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Stefan Didrik, sekreterare 
Bengt Andersson, socialchef § 74 
 
 
 
 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2013-12-11 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

73 - 80 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Helene Norrback Martin Nilsson 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-12-11 

Datum för anslags uppsättande 2013-12-19 Datum för anslags nedtagande 2014-01-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 73 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunledningen har haft samverkansmöte med 
arbetsförmedlingen. 
 
Kommunen har beviljats finansiering till ett nytt EU-projekt för att 
kartlägga arbetslösheten i Skåne Nordväst. 
 
Kommunen har även beviljats finansiering till folkhälsoprojektet 
Perstorp prevent ifrån staten. 
 
Skåne Nordvästs styrelse har fattat beslut om införande av E-arkiv 
samt se över hur färdtjänsten fungerar i medlemskommunerna. 
 
Möte med elevrådet på centralskolan med politiker och 
tjänstemän. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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§ 74 
 
Socialchef Bengt Andersson informerar om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
En ny lag från 1 januari 2014 tvingar kommunerna att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn vilket föranleder punkten senare på 
dagordningen om förslag på avtal med migrationsverket. 
Migrationsverkets prognos är att andelen ensamkommande 
flyktingbarn inte kommer minska under åren 2014-2015. 
Socialchefen informerar om vad ett avtal innebär för Perstorps 
kommun samt besvarar frågor ifrån kommunfullmäktiges 
ledamöter. 
 
 
Komunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 75 
 
Fråga/interpellationer. 
 
Ifrån Sven-Erik Sjöstrand (V) till Arnold Andréasson (C) angående 
SKL:s trygghetsmätning. Dnr. 2013.284 
 
Ifrån Sven-Erik Sjöstrand (V) till Arnold Andréasson (C) angående 
Perstorps AB:s flytt till Malmö. Dnr. 2013.283 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt lägga ärendena till handlingarna. 
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§ 76 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun.  
Dnr 2012.159  
 
I samband med byggandet av ESS och MAX IV anläggningarna i 
Lund har Region Skåne genom TITA projektet gått ut med en 
förfrågan till samtliga kommuner i Skåne om bl.a. huruvida 
kommunerna har ett bostadsförsörjningsprogram. Detta eftersom 
behovet av bostäder för alla jobb som skapas i samband med 
projektet förväntas bli stor. Bostadsprogrammet skall även vara 
tillgängligt på engelska. Föreligger ifrån kommunchefen ett förslag 
till bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att notera remissvaret ifrån Miljöpartiet samt, 
Att hemställa att kommunfullmäktige godkänner 
Bostadsförsörjningsprogrammet 
 
 
Hans Stifors (PF) samt Arnold Andréasson yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordningsfråga 
Ifrån Jimmy Nilsson (SD) om att de redaktionella ändringar han 
påpekat skall åtgärdas skall noteras i protokollet. Ordföranden 
konstaterar att så skall ske. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta bostadsförsörjningsprogrammet med redaktionella 

ändringar efter påpekande av Jimmy Nilsson (SD). 
 
 
 
Delgivning: 
Kommunchefen 
Stadsarkitekten
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§ 77 
 
Avtal för ensamkommande flyktingbarn. Dnr 2013.184 (OJ) 
 
Ifrån socialförvaltningen föreligger förslag till avtal mellan 
Perstorps kommun och Migrationsverket. Kommunfullmäktige bör 
fatta beslut i frågan innan årsskiftet så att avtalet kan träda ikraft 
per 1 januari 2014. 
 
Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning 
(2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 § 
förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst 4 platser alltid ska vara 
tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa 
asylsökande barn från och med 15 år till och med 17 år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att föreslå kommunfullmäktige att avtalet skall gälla homogena 
grupper samt, 
Att hemställa att kommunfullmäktige godkänner avtalet med 
Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn. 
 
Lars Svensson (S), Håkan Abrahamsson (M), Leif Andersson (V), 
Ulla-Britt Brandin (KD), Arnold Andréasson (C), Lars Ottosson 
(PF), Pehr Magnusson (M), Irena Långberg (MP) samt Martin 
Nilsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rösträkning begärs av Jimmy Nilsson (SD): 
Eftersom det bara finns ett förslag till beslut föreslår ordföranden 
följande ordning för rösträkning JA-röst för kommunstyrelsen 
förslag alt. avstår. Efter rösträkning finner ordföranden att med 
rösterna 31-JA och 3-AVSTÅR beslutar kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avtalet med Migrationsverket om 

ensamkommande flyktingbarn med tillägget att avtalet 
skall gälla homogena grupper. 

 
Delgivning: 
Länsstyrelsen 
SN 
ÖFN 
BUN 
Skolchef 
Socialchef 
Ekonomichef 
Enhetschef ÖF 
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§ 78 
 
Delårsrapport kommunalförbundet Medelpunkten.  
Dnr 2013.241  
 
Ifrån kommunalförbundet Medelpunkten föreligger delårsrapporten 
för år 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa till kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till 
handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
 
 
Delgivning: 
Medelpunkten 
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§ 79 
 
Inkomna motioner 
 
 
Inga föreligger. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga punkten till handlingarna. 
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§ 80 
 
Valärenden. Dnr 2013.22 
 
Avsägelse ifrån Johnny Hagström (PF) ifrån samtliga politiska 
uppdrag. 
 
Avsägelse ifrån Jasmine Karlsson (S) ifrån samtliga politiska 
uppdrag. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelserna   
 
att hos länsstyrelsen begära omräkning efter Johnny 

Hagström (PF) och Jasmine Karlsson (S) 
 
att till ersättare i kommunfullmäktige valberedning efter Stella 

Nyhlén (V) välja Sven-Erik Sjöstrand (V) 
 
att till ersättare i socialnämnden efter Stella Nyhlén (V) välja 

Sven-Erik Sjöstrand (V) samt, 
 
att till ledamot i valnämnden efter Stella Nyhlén (V) välja Leif 

Andersson (V). 
 
 
 
Delgivning: 
Länsstyrelsen 
SN 
PBAB 
Valnämnden 
 


