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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.00-16.10 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Thim Borg (S), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot  
Ronny Nilsson (S), ledamot 
Patrik Ströbeck (M), ledamot 
Pehr Magnusson (M), tjänstgörande ersättare 
 
 
 

Övriga deltagande Hans Stifors (PF), ej tjänstgörande ersättare 
Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Marianne Zackrisson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Per Almström, kommunchef 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 106-108) 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
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§ 106 
 
Ekonomisk rapport oktober 2014  Dnr 2014.384 
 
Ekonomichefen närvarar på sammanträdet och redogör för den 
ekonomiska rapporten för oktober 2014. 
 
I samband med att den ekonomiska rapporten föredras lyfts även den 
rapport som inkommit från socialnämnden angående den ekonomiska 
situationen i socialnämnden. 
 
Lars Svensson med bifall av Lennart Johansson yrkar att 
kommunstyrelsen bjuder in socialchefen till nästa sammanträde för att 
redovisa socialnämndens ekonomiska situation. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Svenssons yrkande och finner 
att, 
 
Kommunstyrelsen beslutat, 
 
att till nästa kommunstyrelsesammanträde inbjuda socialchefen, 

samt 
 
att i övrigt notera rapporten och att lägga den till handlingarna. 
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§ 107 
 
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,  
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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 
kommunstyrelsemöte den 19 november. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-29, 
 
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. 
------------------------------------------------------------- 
Kommunstyrelsen 2014-11-19 
 
 
Från den tillträdande majoriteten har inkommit följande förslag: 
 
att förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska 

från och med 2015-01-01 betraktas som ett heltidsuppdrag, 
och ersättas med ett månadsarvode om 45 000 kronor samt 
att därefter ska arvodet knytas till SCB index 
”Konjunkturstatistik löner för kommuner, KLK” enligt gällande 
regelsystem, 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en arbetsbeskrivning 

för kommunstyrelsens ordförande med titel kommunalråd, 
 
att förtroendeuppdraget som kommunfullmäktiges ordförande ska 

från och med 2015-01-01 arvoderas med 5 procent av heltid 
enligt gällande regelsystem, 

 
att förtroendeuppdraget som revisionens ordförande ska från och 

med 2015-01-01 arvoderas med 5 procent av heltid enligt 
gällande regelsystem, 

 
att förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 30 
procent av heltid enligt gällande regelsystem, 

 
 



 7 (18) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-19 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
att förtroendeuppdraget som överförmyndarnämndens ordförande 

ska från och med 2015-01-01 arvoderas med 7,5 procent av 
heltid enligt gällande regelsystem, 

 
att öka kommunstyrelsens ram med 330 000 kronor avseende 

ökad arvodering till kommunstyrelsens ordförande, 
 
att öronmärka 1 370 000 kronor som en oklar kostnadsbärare 

under finansierings-verksamheten, och att en eventuell 
fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, 

 
att öka socialnämndens ram med 300 000 kronor avseende köp 

av socialjourverksamhet från annan kommun, 
 
att öka kommunstyrelsens ram med 300 000 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,  
 
att minska socialnämndens ram år 2015 med 55 000 kronor, 

avseende överföring av folkhälsoverksamheten till 
kommunstyrelsen, samt 
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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   25 425                             26 115                          26 725 
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               344 924                           353 154                        360 684 
 
Årets resultat                  7 100                  7 200               7 400 

 
 
att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med 

totalt 9 295 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och 
fördelats enligt nedan; 

 
Kommunfullmäktige, revision        25 000 kronor 
Kommunstyrelsen    1 075 000 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     9 295 000 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, 
 
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,     
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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 2015,  

 
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 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,  

 
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. 
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Ordförande ställer proposition på de två förslagen mot varandra och 
finner att: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
 
att besluta i enlighet med den tillträdande majoritetens förslag. 
 
 
Bo Dahlqvist, Lennart Johansson, Sven-Erik Sjöstrand deltar inte i 
beslutet. 
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§ 108 
 
Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007-2013 
respektive år 2014  Dnr 2014.383 
 
Ekonomichefen har inkommit med en skrivelse avseende omsättning 
och avsättning för pensionsmedel åren 2007-2013 samt år 2014.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007-2013, 

återplacera 39,3 mkr enligt placeringspolicy för 
pensionsmedel, samt 

 
att som en avsättning för pensionsmedel för år 2014, avsätta 5,0 

mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 109 
 
Motion om fritt matval  Dnr 2010.208 
 
Från socialnämnden har inkommit ett förslag till svar på motion om fritt 
matval. 
 
Socialnämnden skriver enligt följande: 
 
Utbudet i Perstorp av hemtransporterad mat består idag av utbudet från 
kommunens storkök och från restaurang Vincents kök samt flera pizzerior. 
Detta utbud med flera leverantörer som kompletterar och breddar det totala 
utbudet medger ett fritt matval, även om det kan upplevas som begränsat.  
Socialnämnden vill därmed att motionen förklaras som besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att motionen anses besvarad. 
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§ 110 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom: 
Arbetet med att implementera visionen 
Möte med centrala samverkansgruppen 
Kostenheten 
Överförmyndarsamverkan 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 111 
 
Meddelanden 
 
Nyhetsbrev nr 7 Stambanan 
Skånetrafiken: Pressmeddelande färdtjänst 
Beslut om bildande av naturreservat Varshultamyren 
SKL: Beslut om nytt riksavtal för utomlänsvård 
SkNv: Protokoll 4 
Nårab: Protokoll 2014-10-03 
Smfo: Protokoll 2014-09-30 
Skrivelse om vindkraft 
Minnesanteckningar färdtjänst 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, Perstorp 
Specialty Chemicals 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, Perstorp 
Specialty Chemicals 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, Perstorp 
Specialty Chemicals 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna. 
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§ 112 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning   
Dnr 2014.375 
 
Förslag finns att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning (antagen 
2011) gällande Valberedning § 34. Den nuvarande lydelsen i 
paragrafen lyder bland annat ”Valberedningen består av 7 ledamöter 
och lika många ersättare”. 
 
Detta föreslås ändras till ”Valberedningen består av 1 ledamot samt 1 
ersättare från varje parti i fullmäktige”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att den nuvarande lydelsen i paragrafen 34 i kommunfullmäktiges 

arbetsordning ändras till ”Valberedningen består av 1 ledamot 
samt 1 ersättare från varje parti i fullmäktige”. 
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§ 113 
 
Förändring av antal förtroendevalda i Byggnadsnämnden   
Dnr 2014.376 
 
Förslag finns att utöka antalet förtroendevalda i byggnadsnämnden 
från 5 ledamöter samt 5 ersättare till 7 ledamöter samt 7 ersättare.  
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att utöka antalet förtroendevalda i byggnadsnämnden från 5 

ledamöter samt 5 ersättare till 7 ledamöter samt 7 ersättare. 
 
 
Bo Dahlqvist, Sven-Erik Sjöstrand och Lennart Johansson deltar inte 
i beslutet. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-19 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 114 
 
Information om Leaderarbetet  Dnr 2014.354 
 
Sven-Erik Sjöstrand informerar om hur arbetet med framtagande av 
nya Leaderområden och den nya lokala utvecklingsstrategin fortlöper. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 



 18 (18) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-19 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 115 
 
Hotellet   
 
Rubricerad fråga har inkommit från Bo Dahlqvist som lyfter 
verksamheten i brukshotellet. Ärendet diskuteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 

 


