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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 
19.10,19.20-20.15, 20.35-20.55, 21.15-21.45, 21.50-22.20, 22.30-23.20 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Stefan Didrik, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2013-12- 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

60 - 72 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Helen Norrback Ulla-Britt Brandin 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-11-27 

Datum för anslags uppsättande 2013-12-05 Datum för anslags nedtagande 2013-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 60 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Fråga angående avgifter på Ugglebadet. Dnr 2013.276 
 
Fråga angående kommunens ohälsotal. Dnr 2013.290 
 
Fråga angående fjärrvärmeverket. Dnr 2013.291 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad diskussion lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 61 
 
Kommunchefen informerar 
 

- EU- projektet avslutas. 
- Perstorps kommuns interkommunala samverkan har 

uppmärksammats av Öresundsinstitutet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. 
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§ 62 
 
Fråga/interpellationer. 
 
Fråga ifrån Leif Andersson (V) till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Lars Ottosson (PF). Angående nämndskansliets 
organisation. Dnr 2013.255 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 63 
 
Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Dnr 2013.257  

 

  Sammanfattning av ärendet 
Ifrån kommunstyrelsen föreligger förslag till budget 2014 med 
flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsen förslag innehåller bland 
annat en bibehållen skattesats.  

 

  Ordningsfråga  
Ifrån Bo Dahlqvist (PF) om huruvida att-sats nr 5: ”att med 
anledning av kapitaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, 
reservera maximalt 1 000 000 kronor under år 2014 som ett utökat 
aktieägartillskott”, borde flyttas till ärende § 8 på dagordningen. 
Ordföranden finner att detta inte är en ordningsfråga. 
 
Yrkanden 
Bifall till kommunstyrelsens förslag: Arnold Andréasson (C), Håkan 
Abrahamsson (M), Martin Nilsson (FP), Ulla-Britt Brandin (KD),  
  
Lars Svensson (S) yrkar med bifall ifrån Kent Holmer (S), 
Elisabeth Holmer (S), Anders Westerlund (S), Edward Galia (SD): 
Att skatten höjs med 25 öre vilket ger cirka 2,7 miljoner kr 
ytterligare 
Att 1 300 000 kr skall gå för att stärka upp nattpersonalen på 
Österbo, 
Att 1 400 000 miljoner kr går till Barn- och utbildningsnämnden för 
att utöka antalet tjänster till barn med särskilda behov i ett tidigt 
skede, 
Att den utökade ramen med 300 000 kr till ledningskontoret skall 
tillföras Byggnadsnämnden. (Yrkandet bifogas skriftligt 
protokollet). 
 
 Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkar med bifall ifrån Leif Andersson (V):  
 Att skatten höjs med 40 öre vilket ger cirka 4,4 miljoner kr 
ytterligare 
 Att avslå den utökade ramen till ledningskontoret med 300 000 kr 
 Att minska resultatet till 1,5 miljoner kr.  
 Att utöka anslaget till förskolan med 2,5 miljoner, 
 Att utöka resurserna på fritidshemmen med 1.5 miljoner 
 Att utöka resurserna inom kostorganisationen med 1,0 miljoner. 
 (Yrkandet bifogas skriftligt protokollet). 
 
 Irena Långberg (MP) yrkar:  
 Att skatten höjs med 25 öre vilket ger cirka 2,7 miljoner ytterligare 
 Att ramarna för Barn- och utbildningsnämnden ökas med 1 350 
000 kr, 
 Att ramarna för Socialnämnden ökas med 1 350 000 kr 
 (Yrkandet bifogas skriftligt protokollet). 
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Bo Dahlqvist (PF) yrkar:  
Att skatten höjs med 25 öre vilket ger cirka 2 700 000 miljoner 
ytterligare 
Att ramarna för barn- och utbildningsnämnden utökas med 
1 350 000 kr  
Att ramarna för vård- och omsorg utökas med 1 350 000 kr samt, 
Att i övriga att-satser bifalla kommunstyrelsens förslag.  
(Yrkandet bifogas skriftligt protokollet). 
  
Arnold Andréasson (C) yrkar på att skattesatsen skall tas först 
innan kommunfullmäktige tar ställning till övriga delar i budgeten. 
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkar på att uppräkningen av 
kommunstyrelsens ram med 300 000 kr istället tillfaller Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag när det 
gäller de 300 000 som tilldelats Ledningskontoret. 
 
Arnold Andréasson (C) med bifall av Håkan Abrahamsson (M) 
yrkar på återremiss av övriga att-satser i ärendet utifall 
kommunstyrelsens förslag till skattesats inte skulle bli 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Lars Svensson (S) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V), Lars 
Ottosson (PF) yrkar på att hela budgetärendet skall avgöras idag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man vill ta ställning till 
skattesatsen först och finner på acklamation att svaret är JA. 
 
Ordföranden ställer förslagen om skattesats mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag 
2. Lars Svensson m.fl. yrkande ställs mot Sven-Erik Sjöstrand m.fl. 
yrkande.  
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Beslutsgång i omröstning om motförslag: 
JA-röst för Lars Svensson m.fl. yrkande, NEJ-röst för Sven-Erik 
Sjöstrans m.fl. yrkande. Efter acklamation finner ordföranden att  
Lars Svensson m.fl. yrkande skall utgöra motförslag till 
huvudförslaget.   
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag, NEJ-röst för Lars Svensson 
m.fl. yrkande. Med 10 st. JA-röster mot 25 st. NEJ-röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Lars Svensson m.fl. yrkande om ny 
skattesats. (Se röstprotokoll i bilagan).  
 
Omröstning återremiss: 
Ordföranden ställer Arnold Andréasson m.fl. yrkande om att 
återremittera resten av ärendet. JA-röst för att avgöra resten av 
ärendet i dag. NEJ-röst för återremiss. Efter acklamation finner 
ordföranden att ärendet återremitteras. Votering begärs. Med 25 
st. JA-röster och 10 st. NEJ-röster finner kommunfullmäktige att 
avslå yrkandet på återremiss. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen fortsättning: 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till fördelning av 
nettoramarna mot Lars Svensson m.fl. yrkande att fördela 
tillskottet på 2 700 000 kr mellan Barn-och utbildningsnämnden 
och Socialnämnden. Efter acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering 
begärs. JA-RÖST för kommunstyrelsens förslag, NEJ-röst för Lars 
Svensson m.fl. yrkande. Med 10 JA-röster och 25 NEJ-röster har 
kommunfullmäktige beslutat att fördela tillskottet på 2 700 000 
enligt Lars Svenssons m.fl. yrkande.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att öka utöka 
kommunstyrelsens ram på 300 000 under acklamation. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige väljer att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att utöka ramen på ledningskontoret 
med 300 000 kr. Votering begärs. Ordföranden meddelar att 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:        
1. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag 
2. Lars Svensson m.fl. ställs mot Sven-Erik Sjöstrand m.fl. 
yrkande. 
 
Beslutsgång i omröstning om motförslag: 
Ordföranden finner efter acklamation att Lars Svensson m.fl. 
yrkande skall utgöra motförslag till huvudförslaget. 
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag, NEJ-röst för Lars 
Svenssons m.fl. yrkande. Med rösterna 18 JA-röster, 14 NEJ-
röster samt 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att utöka ledningskontorets ram med 
300 000 kr. 
 
Protokollsanteckningar 
Protokollsanteckning ifrån Socialdemokraterna. 
    
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 

att fastställa utdebitering för år 2014 till 20,81 kronor / skattekrona ( höjning med 25 öre ),  

 

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 350 000 kronor avseende ökad bemanning inom 

anslaget för barn med särskilda behov i tidigt skede, 

 

att öka socialnämndens ram med 1 350 000 kronor avseende ökad nattbemanning på Österbo, 

 

att öka kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor avseende ökad bemanning på ledningskontoret, 

 

att avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande 

äskanden om utökade budgetramar,  

 

att avslå framställan från Perstorps kör- och ryttarförening gällande äskande om 1 000 000 kronor till ett 

nytt tak på ridhuset,  

 

att avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet ”åk och handla med häst och vagn 

sommaren 2014” till en kostnad om 40 000 kronor,  

 

att med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt 1 000 000 

kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, 

 

att fr o m 2014-01-01 inrätta en Arbetsmarknadsenhet som lyder under barn- och utbildningsnämnden, 

och omfattar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist 

Utbildningscentrum, 
  

att syftet med Arbetsmarknadsenheten är, att få en helhetssyn på arbetsmarknadsfrågorna och samordna 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett effektivt sätt,  

 

att Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 

Individ- och familjeomsorg och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland 

Perstorps kommuns invånare, 

 

att skapa en tydlig, och till Arbetsmarknadsenheten relevant ledningsorganisation, för att driva och 

samordna frågor och resurser med koppling till arbetsmarknadsområdet, 

 

att minska kommunstyrelsens ram med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid 

Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden, 
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att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten 

vid Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen, 

 

att minska socialnämndens ram med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid 

Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum till barn- och utbildningsnämnden, samt 

 

 

 

att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten 

vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum från socialnämnden, 

 

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt 

följande; 

 

 

Nämnd/styrelse      2014                   2015             2016 

          kkr                     kkr               kkr 

Kommunfullmäktige              1 098                          1 108                            1 118          

Kommunstyrelsen   24 350                        24 405                          24 990      

Räddningsnämnden     4 482                          4 602                            4 722       

Byggnadsnämnden     3 214                          3 274                            3 339    

Barn- och utb.nämnden      160 290                      164 900                        168 070     

Socialnämnden 124 436                      126 851                        128 751 

Kultur- och fritidsnämnden  17 759                        18 164                          18 569        

Summa                        335 629                      343 304                        349 559      

 

Årets resultat     1 800                  6 700            7 000  

 

 

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 12 870 000 kronor jämfört med 

budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; 

 

Kommunfullmäktige, revision        10 000 kronor                      

Kommunstyrelsen     -657 000 kronor  

Räddningsnämnden       115 000 kronor 

Byggnadsnämnden         60 000 kronor 

Barn- och utbildningsnämnden   7 924 000 kronor    

Socialnämnden    4 866 000 kronor  

Kultur- och fritidsnämnden      552 000 kronor  

Summa   12 870 000 kronor   

 

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, 

 

att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och 

finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016,  

 

att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, 
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att kommunstyrelsen under åren 2014 – 2016 med anledning av en utökad investeringsvolym, 

har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr,     

 

att kommunstyrelsen under år 2014, 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 notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med 

motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 

2014-01-01, 

 

    vatten               5,80 kronor / m
3
       (oförändrat) 

    avlopp             15,40     ”                   (oförändrat)
 
 

    summa             21,20 kronor / m
3         

(oförändrat) 

     

    Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus 

     vatten             338 kronor / tariffenhet / år      (oförändrat) 

    avlopp             685       ”           ”                      (oförändrat)       

    summa          1 023 kronor / tariffenhet / år      (oförändrat) 

 

   Fast avgift, övriga 

    vatten             478 kronor / tariffenhet / år      (oförändrat)      

    avlopp             971       ”           ”                      (oförändrat) 

    summa          1 449 kronor / tariffenhet / år      (oförändrat) 

 

 

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden 

under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga 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,  

 

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. 

 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen
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§ 64 
 
Förslag på sammanträdesdagar 2014. Dnr 2013.258 (KF) 
 
 

Januari    Februari  
15 ksau   12 ksau 
22 ks   19 ks 1 
29 ksau   26 ksau+kf  

    1
 Preliminärt bokslut 2013 

 

Mars    April 
12 ksau     9 ksau 3 

19 ks   16 kf 
26 ksau 2 + kf   23 ksau + ks 3 
2 

Bokslut 2013    
3 

Bokslut 2013  

     
Maj    Juni 
  7 ksau     4 ksau 6 
14 ks   18 ksau + ks 
6 

21 ksau 5 + kf 4   6 
Ekonomiska ramar 2015 - 

2017 
4 

Bokslut 2013     
5 

Ekonomiska ramar 2015 – 2017   Juli 
       2 ksau 
Augusti    September 
13 ksau     3 ks 7 

27 ksau   10 ksau 
    17 kf 7 

    24
 ksau+ks  

    
7 

Halvårsbokslut 2014 
 

Oktober    November 
  8 ksau 8     5 kf 9 +ksau 
15 ksau 8   19 ksau + ks 
29 ks8   26 kf 10   

8 
Budget 2015 - 2017   9 

Val av kf:s presidium t o m 2018-10-31 

    10 
Budget 2015 – 2017  

        

December     
  3 ksau    
10 kf    
17 ksau + ks    
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Tider 
ksau inleds kl. 09.00 
ks inleds kl. 14.00 
kf inleds kl. 18.00 
 
 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar 

år 2014 enligt liggande förslag,  
 
att  föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs 

i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 
september, samt 

 
att  föreslå fullmäktige att annonsering av fullmäktiges 

sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen. 
 
 
 
Delgivning: 
KFN 
BUN 
BN 
SN 
Ekonomichefen 
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§ 65 
 
Kapitaltäckningsgaranti Perstors Näringslivs AB.  
Dnr 2013.262  
 
Perstorp Näringslivs AB beslutade på sin extra bolagsstämma den 
130924 att ansöka hos kommunfullmäktige om 
kapitaltäckningsgaranti på en miljon kronor med en 
tidsbegränsning på 36 månader. 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar i arbetsutskottet på att det i beslutet skall 
stå att bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan om hur man 
skall få ekonomin i balans. 
 
Yrkanden 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar med bifall av Irena Långberg (MP), Viveca 
Dahlqvist (PF), Göran Strandqvist (PF):  
att ärendet återremitteras,  
att Perstorps Näringslivs AB redovisar upprättad 
kontrollbalansräkning,  
att Perstorps Näringslivs AB får i uppdrag att upprätta en 
verksamhetsplan som omfattar tiden som arrendeavtalet för 
hotellet avser och som omfattar åtgärder som innebär att bolaget 
inte kommer att bedriva bolagets verksamhet med underskott eller 
vara i behov av nya ägartillskott under 2014-2015, 
samt att bolaget redovisar av styrelsen beslutad verksamhetsplan 
till kommunfullmäktige snarast. 
 
Arnold Andréasson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Svensson (S) yrkar bifall till första att-satsen men återremiss 
på andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag,  
 
Beslutsgång i huvudomröstningen: 
Ordföranden finner efter acklamation att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
1. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
2. Lars Svenssons yrkande ställs mot Bo Dahlqvist m.fl. yrkande. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag: 
JA-röst för Lars Svenssons yrkande, NEJ-röst för Bo Dahlqvist 
m.fl. yrkande. Efter acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige utsett Lars Svensson yrkande till motförslag 
vid huvudvotering. Votering begärs. JA-röst för Lars Svenssons 
yrkande, NEJ-röst för Bo Dahlqvist m.fl. yrkande. Med 13 JA-
röster, 11 NEJ-röster och 10 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att till motförslag i huvudomröstningen anta 
Lars Svenssons yrkande.  
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen: 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag, NEJ-röst för Lars 
Svenssons yrkande. Efter omröstning med 10 JA-röster och 24 
NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Lars Svenssons 
yrkande.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin 

samt, 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att 

Näringslivsbolaget skall återkomma till kommunfullmäktige 
med en verksamhetsplan snarast. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 66 
 
Remiss: Strukturplan för Skåne Nordväst. Dnr 2013.179  
 
De elva kommunerna inom Skåne Nordväst samarbetet har under 
en längre tid arbetat fram en strukturplan. Strukturplanen skall 
vara vägledande för de enskilda kommunernas samhällsplanering. 
Efter det kommer de elva kommunernas fullmäktigeförsamlingar få 
ta ställning till det slutgiltiga förslaget till Strukturplan. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2013-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 67 
 
Ej genomförda projekt enligt investeringsplanen 2014.  
Dnr 2013.220  
 
Ifrån Samhällbyggnadschefen föreligger en lista med ej 
genomförda projekt enligt investeringsplanen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 68 
 
Översyn av valdistrikten. Dnr 2013.159  
 
Den nuvarande indelningen av valdistrikten beslutades av 
kommunfullmäktige år 2008 och började gälla från och med valet 
till Europaparlamentet år 2009.  
 
Valdistrikten (eller röstningsområden) skall enligt vallagens § 17 
innehålla 1000 – 2000 röstberättigade om inte särskilda skäl 
föreligger. Syftet med att dela in en kommun i valdistrikt är att 
förenkla genomförandet av valet och rösträkningen. 
 
Det är slutligen Länsstyrelsen som fattar beslut om kommunens 
indelning i valdistrikt efter rekommendation ifrån kommunen. Detta 
beslut skall länsstyrelsen fatta senast året innan ordinarie val till 
riksdagen hålls.  
 
Idag är Perstorp indelade i följande distrikt: 
 
Perstorp östra: 3013 röstberättigande 
Perstorp västra: 545 röstberättigande 
Perstorp södra: 1153 röstberättigande 
Perstorp norra: 791 röstberättigande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bifalla valnämndens förslag till valdistriktsindelning för 

Perstorps kommun. 
 
 
Delgivning: 
Länsstyrelsen 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 67 
 
Sammanställning analys av arbetsmiljön 2012. Dnr 2013.240  
 
Ifrån personalchefen föreligger Sammanställning över inkomna 
analyser över arbetsmiljöarbetet under 2012 vid Perstorps 
kommuns förvaltningar. 
  
  
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige godkänner 
Sammanställning över inkomna analyser över arbetsmiljöarbetet 
2012 vid Perstorps kommuns förvaltningar. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att kommunfullmäktige godkänner Sammanställning över 

inkomna analyser över arbetsmiljöarbetet 2012 vid 
Perstorps kommuns förvaltningar. 

 
 
 
Delgivning: 
Personalchefen
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§ 68 
 
Policy för rökfri arbetstid. Dnr 2013.243 (KF) 
 
En arbetsgrupp ledd av kommunchefen har arbetat fram ett förslag 
till policy för en rökfri arbetstid i Perstorps kommun. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och huruvida politikerna 
omfattas av policyn eller inte eftersom politiker rent juridiskt inte är 
anställda i kommunen. 
 
Yrkanden: 
Edward Galia (SD) yrkar på återremiss med bifall ifrån Jimmy 
Nilsson (SD). 
 
Beslutsgång: 
Ordföranden ställer Edward Galia m.fl. yrkande om återremiss mot 
att ärendet avgörs idag. Efter acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Reservationer: 
Reservation ifrån Sverigedemokraterna. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ärendet kompletteras med att politiker förutsätts följa 

policyn samt, 
att  godkänna Policy för rökfri arbetstid 
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§ 69 
 
Policy mot hot och våld. Dnr 2013.242  
 
En arbetsgrupp ledd av kommunchefen har arbetat fram ett förslag 
till policy mot hot och våld för Perstorps kommun. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

godkänner Policy mot hot och våld. 
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§ 70 
 
Redovisning av ej avgjorda motioner 
 
 
Dnr Angående

2010.216 Fixar Malte 

2010.208 Fritt matval

2011.79 Solpaneler  

2013.58 syn, och hörselkonsulent

2013.81 Jämlik kommunal sponsring

2013.181 IKT i Skolorna  
 

 

Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 71 
 
Valärenden. Dnr 2013.22 
 
Ersättare barn- och utbildningsnämnden: Mikael Malm (S) 
Revisionen: Jenny Malm (S) 
Ledamot valnämnden: Marianne Zackrisson (S) 
Ersättare valnämnden: Lars Svensson (S) 
 
Avsägelse ifrån Stella Nylén (V) gällande samtliga 
förtroendeuppdrag i Perstorps kommun 131114 
 
Till valnämnden välja Lina Löfgren (M) samt 
Att som ersättare välja Pehr Magnusson (M) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden välja Mikael 

Malm (S) 
 
att till revisonen välja Jenny Malm (S) 
 
att till ledamot i valnämnden välja Marianne Zackrisson 
 
att till ersättare i valnämnden välja Lars Svensson (S) 
 
att bevilja avsägelsen ifrån Stella Nyhlén 
 
att hos Länsstyrelsen begära omräkning till 

kommunfullmäktige efter Stella Nyhlén (V) 
 
att till ledamot i valnämnden välja Lina Löfgren (M) samt, 
 
att till ersättare i valnämnden välja Pehr Magnusson (M) 
 
 
 
 
 
Delgivning: 
Valnämnden 
BUN 
Revisionen 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden
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§ 72 
 
Motioner 
 
Ifrån Sven-Erik Sjöstrand (V) angående sophanteringen i 
kommunen. Dnr 2013.225 
 
Ifrån Irena Långberg (MP) angående förnybar energi. Dnr 
2013.264 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att motionerna får ställas. 


