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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 21.50 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Venus Krantz, Söderåsens miljöförbund 
Anders Ottosson, ekonomichef 
Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Marianne Zackrisson Patrik Ströbeck 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-05-28 kl 11.45 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

24 - 39 
  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Marianne Zackrisson Patrik Ströbeck 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-05-21 

Datum för anslags uppsättande 2014-05-30 Datum för anslags nedtagande 2014-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 24 
 
Allmänhetens frågestund. 
 
Fråga angående den fortsatta driften av musikskolan. Dnr 
2014.195 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad diskussion lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 25 
 
Kommunchefen informerar 
 
Rekrytering av samhällsbyggnadschef pågår 
Rekrytering av städledare pågår 
Rekrytering av bibliotekschef 
Perstorp Prevent besöker Polen i juni 
Mölleplatsens ombyggnad på gång, klart vecka 33, 2014 
Upplåtelse av mark vid Tennishallen snart klart 
Lokalfrågan kring flyktingmottagning 
Folkhälsoenheten kan komma att flyttas till 
kommunledningskontoret 
Kostenheten kan komma att flyttas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Diskussion kring samarbete inom IT-verksamheten inom 6K 
Region Skåne har erbjudit 6K att göra en strukturbild av 
kommunerna för att ta fram utvecklingsmöjligheter 
Färdtjänstavtalet diskuteras 
Den nya polisorganisationen 
Besök hos elevrådet på Centralskolan 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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§ 26 
 
Frågor/interpellationer.  
 
Interpellation ifrån Miljöpartiet de gröna till BUN:s ordförande 
angående miljöcertifiering av kommunens för- och grundskolor. 
Dnr 2014.180 
 
Interpellation ifrån Miljöpartiet de gröna till kommunstyrelsens 
ordförande angående kommunens miljödag. Dnr 2014.181 
 
Fråga ifrån Göran Strandqvist (PF) till kommunstyrelsens 
ordförande angående utebliven inbjudan. Dnr 2014.182 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt lägga ärendena till handlingarna. 
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§ 27 
 
Miljöbokslut för år 2013. Dnr 2014.129 
 
Ifrån Söderåsens miljöförbund föreligger miljöbokslut för år 2013. 
Venus Krantz från förbundet deltager i sammanträdet och redogör 
och svarar på frågor kring miljöbokslutet för år 2013. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att överlämna miljöbokslutet 
för år 2013 till kommunrevisionen samt, 
Att föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga 
miljöbokslutet för år 2013 till handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  med godkännande lägga miljöbokslutet för år 2013 till 

handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 28 
 
Rapport av granskning enligt interna kontrollplaner för år 
2013 – samtliga nämnder och styrelser. Dnr 2014.125 (KF) 
 
 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.  

Anmälda brister och åtgärder 
Kommunstyrelsen 
Granskning av upphandlingsrutiner 
 
Anmälda brister 
Vid enstaka offertförfrågningar (direktupphandlingar) är underlagen och 
dokumentationen bristfällig. 
 
Åtgärd 
Påtalat för berörd personal att allt måste dokumenteras och sparas. 
 
Granskning av inköpstrohet för ramavtalen 
 
Anmälda brister 
Några avtal följs inte alltid. 
 
Åtgärd 
Påtalat för berörd personal att avtalen måste följas. Har 
även skickat ut ”stjärnmail”. 
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Räddningsnämnden 
LSO (Lag om Skydd mot Olyckor) 
LBE (Lag om Brandfarliga och Explosiva varor) 
Rätt ifylld insatsrapport, att brand- och olycksutredning görs 
 
Anmälda brister  
Avvikelserna är framförallt inom fri text där en händelse ska beskrivas. 
Det är viktigt att rapporteringen är rätt ifylld bland annat på grund av 
ökad efterfrågan från Polis och försäkringsbolag på våra insats-
rapporter. 
 
Åtgärd 
Information och utbildning av personal sker kontinuerligt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Kontroll av belastningsregistret 
 
Anmälda brister 
Utdrag ur belastningsregistret saknas för tre personer. 
 
Åtgärd 
Berörda chefer är informerade och har uppmanats att skyndsamt 
begära in dessa.  
 
Kontroll av folkbokföringskommun för interkommunala 
/friskoleplacerade barn/elever och in- och utflyttningar. 
 
Anmälda brister 
På enstaka fakturor har elever redovisats som inte varit folkbokförda i 
Perstorps kommun. 
 
Åtgärd 
De elever som inte varit folkbokförda i Perstorps kommun och som vi 
blivit felaktigt fakturerade för, har korrigerats genom kreditfaktura, 
reducerat belopp eller avdrag på nästa månads elevfaktura. I varje 
avvikande fall har kontakts tagits med fakturerande part. 
 
Kontroll av personaladministration/lönehantering 
Kontroll att rätt lön har betalats ut. 
 
Anmälda brister 
I enstaka fall har felutbetalda löner funnits. 
  
Åtgärd 
Felutbetalda löner är korrigerade vid kommande löneutbetalning.  
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Socialnämnden 
 
Personaluppföljning 
Granskning av förvaltningens uppföljningsrutiner som säkerställer en 
korrekt lönehantering. 
 
Anmälda brister 
Överanställningar i förhållande till personalbudget. Orsakerna har sin 
grund i sjukskrivningar och utbildningsinsatser. 
 
Åtgärd 
--------- 
 
Försörjningsstöd 
 
Anmälda brister 
Några fall av misstänkta bedrägerier har upptäckts och anmälts till 
polisen. De upptäckta fallen har inte uppstått på grund av brister i den 
interna kontrollen. 
 
Åtgärd 
Oberoende personalsituationen har granskningen fungerat på ett bra 
sätt. 
 
Semesteruttag 
 
Anmälda brister 
Det har i något fall förekommit att personal ej tagit ut 20 semesterdagar 
under året. 
 
Åtgärd 
Information till samtliga chefer om vikten av att minst 20 semester-
dagar tas ut per anställd och år. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar,  
att den interna kontrollen inom nämnder och styrelser varit tillräcklig, 
samt 
att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  med godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 29 
 
Årsredovisning för år 2013. Dnr 2014.127 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att överlämna årsredovisningen för år 2013 till kommunrevisionen, samt 
att föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga 
årsredovisningen för år 2013 till handlingarna.  
 

Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att med godkännande lägga årsredovisningen för år 2013 till 

handlingarna.  
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§ 30 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport. Dnr 2014.188 
 
Revisionsberättelsen och granskningsrapporter för år 2013 bifogas 
med handlingarna:  
  

 Revisonsberättelse för 2013 

 Revisorernas redogörelse för år 2013 

 Granskningsrapport för Perstorps Bostäder AB år 2013 

 Granskningsrapport för Perstorps Näringsliv AB för år 2013 

 Granskningsrapport för Perstorps Fjärrvärme AB för år 
2013 

 Granskningsrapport Norra Åsbo Renhållnings AB för år 
2013 

 Granskning av Årsbokslut och årsredovisning 
  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen och övriga 

dokument till handlingarna samt, 
 
att  bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda 
 ledamöter ansvarsfrihet för år 2013. 
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§ 31 
 
Hantering av över- och underskott i 2013 års drifts- och 
investeringsbudget. Dnr 2014.128 
 
Följande resultat i bokslut år 2013 (exkl. omdisponerat 
underskott och tilläggsanslag) redovisas enligt nedan; 

 

       Omdisp. från Budget 2013 Resultat efter 
       2012, tkr tkr omdisp., tkr  

Kommunfullmäktige, revision                       0       36              36 
Kommunstyrelsen                      0     134            134   
Räddningsnämnden                       0     337            337    
Byggnadsnämnden                 200      119            319    
Barn- och utbildn.                0   4 411         4 411 
Kultur- och fritidsnämnden                  0     204              204       
Socialnämnden        1 700   -5 150        -3 450 

Summa             1 900            91         1 991 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
att till år 2014 överföra följande belopp som tilläggsanslag 
beträffande respektive nämnd och styrelse enligt följande; 
  
Byggnadsnämnden 220 000 kronor (ökad arbetsbelastning mm) 
Barn- och utbildningsn. 380 000 kronor (översyn lärarlöner) 

 
att avskriva övriga över- och underskott i 2013 års bokslut, 
samt 
att beträffande investeringsplanen godkänna överföring till år 
2014 enligt bilaga.  
 
Arnold Andréasson  Anders Ottosson 
Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef 
 
Kommunstyrelsen 2014-04-23: 
Yrkanden 
Lennart Johanson (PF) yrkar på ytterligare 200 000 kr till barn- och 
utbildningsnämnden, totalt 580 000 kr 
 
Pehr Magnusson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer beslutsförslagen mot varandra. 
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Kommunstyrelsen beslutar, 
att hemställa hos kommunfullmäktige att till år 2014 överföra 

följande belopp som tilläggsanslag beträffande respektive nämnd 
och styrelse enligt följande; 

  
Byggnadsnämnden 220 000 kronor (ökad arbetsbelastning mm) 
Barn- och utbildningsn. 380 000 kronor (översyn lärarlöner) 

 
att  avskriva övriga över- och underskott i 2013 års bokslut, samt 
att beträffande investeringsplanen godkänna överföring till år 

2014 enligt bilaga. 
 
Bo Dahlqvist (PF) och Lennart Johansson (PF) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 
 
Yrkande 
Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt att ytterligare 200 000 kr överförs till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång;  
JA för kommunstyrelsens förslag 
NEJ för Lennart Johanssons (PF) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 JA-röster och för kommunstyrelsens förslag och 13 NEJ-
röster till Lennart Johanssons (PF) förslag samt 1 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Röstprotokoll bifogas protokollet. 
 

  
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att till år 2014 överföra följande belopp som tilläggsanslag 

beträffande respektive nämnd och styrelse enligt följande; 
  
Byggnadsnämnden 220 000 kronor (ökad arbetsbelastning mm) 
Barn- och utbildningsn. 380 000 kronor (översyn lärarlöner) 

 
att  avskriva övriga över- och underskott i 2013 års bokslut, samt 
 
att beträffande investeringsplanen godkänna överföring till år 

2014 enligt bilaga. 
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§ 32 
 
Interna kontrollplaner 2014 – samtliga nämnder och styrelser. 
Dnr 2014.126 
 
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.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar,  
att med godkännande överlämna sammanställningen av interna 
kontrollplaner år 2014 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna kontrollplaner för år 2014. 
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§ 33 
 
Finansiering av huvudmannaskapet för färdtjänst från och 
med år 2015. Dnr 2014.130 
  
Bakgrund 
Enligt lag (1997:736) om färdtjänst (färdtjänstlagen) och lag 
(1997:735) om riksfärdtjänst (riksfärdtjänstlagen), ansvarar 
kommunen för att kommuninvånarnas behov av färdtjänst och 
riksfärdtjänst tillgodoses. Kommunen får, efter särskild 
överenskommelse, överlåta sina uppgifter till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet. Efter ett överlåtande ansvarar den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten för tillståndsprövning, och 
anordnande av färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen. 
 
Målsättningen är att en stor del av de resor, som idag sker med 
färdtjänst och sjukresor, skall göras i den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, och 
Perstorps kommun har sedan den 1 oktober 2010, överlåtit ansvaret 
att utforma färdtjänsten i kommunen till myndigheten. Enligt den 
överenskommelsen förbinder sig Perstorps kommun, att utge ett 
årligt bidrag för att täcka det underskott som uppstår med anledning 
av verksamheten, vilket för år 2013 blev 2 115 000 kronor. 
 
Region Skåne ansvarar för färdtjänst i 23 av Region Skånes 33 
kommuner, ca 5 000 resor totalt per dag.  
 
Målet med tidigare överenskommelser i övriga kommuner, var att 
samtliga kommuner i Skåne, skulle ha överlåtit sina uppgifter senast 
den 31 december 2013, och att det därefter skulle finnas 
förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera 
övertagen verksamhet.  
 
Om förutsättningar för Region Skåne att besluta om finansiering av 
verksamheten via eget skatteunderlag, inte förelåg per den 31 
december 2013, ska parterna uppta förhandlingar för att säkerställa 
att finansieringsansvaret för verksamheten, från och med den 1 
januari 2015, fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Om 
parterna inte kommer överens, återgår samtliga överlåtna uppgifter 
till kommunen per den 1 januari 2015. 
 
Region Skåne är huvudman för buss- och tågtrafik i Skåne. Sedan 
flera år pågår ett medvetet arbete, med att göra kollektivtrafiken 
användbar även för personer som har  
 
funktionsnedsättning, och som i huvudsak är beroende av färdtjänst. 
Syftet är att minska behovet av särskilt anordnade transporter till 
vilka färdtjänst och sjukresor hör. Samhällets kostnader för  
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färdtjänsten kan begränsas, genom att fler kan resa med buss och 
tåg eller vid längre resor, en kombination av färdtjänst och buss 
respektive tåg. Om kostnaderna för såväl kollektivtrafik som 
färdtjänst och sjukresor åvilar samma huvudman, ökar drivkraften att 
erbjuda resenären det färdsätt, som tillmötesgår dennes behov, och 
som samtidigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för samhället.  
 
Fram till år 2030 beräknas färdtjänstresorna öka med 27 procent eller 
cirka 450 000 resor i Region Skåne. I genomsnitt motsvarar det 
25 000 nya resor per år. Genom åtgärder som varaktigt ökar 
användbarheten till buss- och tågtrafiken även för kunder med 
funktionsnedsättning, är ett rimligt mål att antalet färdtjänstresor har 
en ökningstakt som endast är 25 procent av vad som annars skulle 
bli fallet. 
 
I syfte att sammanföra all kollektivtrafik till en gemensam huvudman, 
överlät de nordväst-skånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Landskrona Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga färdtjänsten 
och riksfärdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken från och 
med juli månad år 2007. Perstorps kommun gjorde detsamma från 
och med den 1 oktober 2010.  
 
Sammanlagt har 23 av Skånes 33 kommuner, har överlåtit 
verksamheten till Region Skåne, och denna verksamhet finansieras 
genom årliga bidrag från kommunerna. Avtalen har förlängts och 
gäller t o m december månad år 2014.  
 
Inför eventuell ytterligare förlängning, har en översyn gjorts av de 
tidigare avtalen. Dessa var tänkta att vara av tillfällig karaktär, till 
dess att en skatteväxling var möjlig, så att Region Skåne kunde 
finansiera verksamheten med egna medel.  
 
Överenskommelsen utgår från att kommunerna sedan tidigare 
överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, och att parterna 
nu behöver teckna avtal om fortsatt finansiering. Syftet är att 
säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten från och med 
de  
 
1 januari 2015, fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. 
Överenskommelsen föreslås gälla tills vidare med 24 månaders 
uppsägning.  
 
Till överenskommelsen har lagts till förtydligande av överlåtelsens art 
och omfattning, samt bestämmelser om samråd på olika nivåer. 
Politiskt samråd, tjänstemannasamråd samt verksamhetsdialog 
föreslås. 
 

Det bidrag kommunen betalar till regionen, utgår från den kostnad 
kommunen hade vid tidpunkten för överlåtelsen. I avtalet regleras att  
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parterna är överens om, att såväl modell som nivåer bör ses över, för 
att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna 
förbinder sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen är att 
översynen ska vara klar inom 36 månader från avtalsstart.  

 
Förslag - Fria resor för färdtjänstlegitimerade kunder i Skåne 
Kollektivtrafiknämnden har den 3 mars 2014 förslagit regionstyrelsen, 
föreslå regionfullmäktige att införa fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken inom Skåne, för färdtjänstlegitimerade kunder, i de 
kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. Målsättningen är 
att detta ska vara infört senast den 1 januari 2015. 
 
Färdtjänsten i egen regi 
Ett eventuellt återtagande av ansvaret, för färdtjänsten från Region 
Skåne för att utforma färdtjänsten i egen regi, kommer sannolikt att 
öka kostnadsnivån med minst 30 – 40 procent fram till år 2030.  
 
Då färdtjänsten tidigare upphandlades i egen regi, fanns det överlag 
endast intresse från en entreprenör, Perstorps Persontransport, som 
kunde ta ansvar för denna verksamhet. Nämnda taxiföretag är 
nedlagt sedan några år tillbaka. Vid en eventuell förnyad upphandling 
finns en risk för ett fortsatt lågt, eller inget alls, intresse att bedriva 
färdtjänst i kommunen.      
 
Vid ett eventuellt beslut i regionfullmäktige, att införa fria resor i den 
allmänna kollektivtrafiken i Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i 
de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar, blir det en 
kostnadsökning för kommunen då Region Skåne erbjuder de 
kommuner med eget färdtjänstansvar, att köpa till motsvarande 
resor, om kommunen tar detta beslut.   
 
Kostnaden för att upphandla färdtjänsten i egen regi kan beräknas till 
ca 200 000 kronor, om inte kompetensen för en sådan upphandling 
finns inom kommunen.  
 
I övrigt måste också kommunen upphandla beställningscentral, och 
skaffa kompetens gällande handläggning för frågor om tillstånd till 
färdtjänst.  
 
Slutsats 
En enda huvudman för såväl färdtjänst som sjukresor kan, trots 
potentiell ökad efterfrågan på färdtjänst, säkerställa fortsatt hög 
servicenivå till resenären, genom att användningen av samhällets 
skattefinansierade transportresurser kan effektiviseras. Detta 
kommer troligtvis att leda till en lagändring, där Region Skåne 
kommer att ta hela trafikhuvudmannaskapet. 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta,  
att inte genomföra upphandling av färdtjänsten med syfte att ta över 
färdtjänsten i egen regi, samt  
 
att godkänna förslag till överenskommelse med Region Skåne, om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 
riksfärdtjänstlag.    
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
Yrkanden 
Arnold Andréasson (C) med bifall av Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla-Britt Brandin (KD) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V), yrkar 
avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång; 
JA för kommunstyrelsens förslag 
NEJ för Ulla-Britt Brandins (KD) och Sven-Erik Sjöstrands (V) 
förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 27 JA-röster och för kommunstyrelsens förslag och 3 NEJ-
röster till Ulla-Britt Brandins (KD) och Sven-Eriks Sjöstrands (V) 
förslag samt 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
Röstprotokoll bifogas protokollet. 
 
Skriftlig reservation lämnas in av Ulla-Britt Brandin (KD). 
Reservation mot beslutet från Martin Nilsson (FP). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att inte genomföra upphandling av färdtjänst med syfte att ta 

över färdtjänsten i egen regi, samt 
 
att  godkänna förslag till överenskommelse med Region Skåne, 

om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. 

 
Delgivning 
Region Skåne 
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§ 34 
 
Omdisponering av investeringsanslag - Ugglebadet. Dnr 
2014.146 
 
Omdisponering av investeringsanslag - Ugglebadet 
  
I investeringsbudget 2013 är budgeterat en kostnad om 4,0 mkr 
för omläggning av tak- och ventilationsanläggning på 
Ugglebadet. 
 
Renoveringsarbetet beräknas vara klart under maj månad 2014. 
Tillkommande åtgärder medför att den totala 
investeringskostnaden blir ca 4,8 mkr.   
 
Finansieringen av den ökade, ej budgeterade 
investeringskostnaden om 0,8 mkr, föreslås ske genom att från 
investeringsanslaget avseende ny förskola i Oderljunga 
(investeringsbudget = 13,5 mkr) omdisponera 0,5 mkr, och 0,3 
mkr från investeringsanslaget för mindre anläggningsarbeten 
(fastighet, investeringsbudget = 0,6 mkr).  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta i ärendet vid sitt 
sammanträde den 21 maj 2014. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige,    
att finansieringen av den ökade ej budgeterade 
investeringskostnaden om 0,8 mkr för omläggning av tak- och 
ventilationsanläggning på Ugglebadet, skall ske genom att 
omdisponera 0,5 mkr från investeringsanslaget avseende ny 
förskola i Oderljunga, och 0,3 mkr från investeringsanslaget för 
mindre anläggningsarbeten (fastighet).  
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att finansieringen av den ökade ej budgeterade 

investeringskostnaden om 0,8 mkr för omläggning av tak- 
och ventilationsanläggning på Ugglebadet, skall ske genom 
att omdisponera 0,5 mkr från investeringsanslaget 
avseende ny förskola i Oderljunga, och 0,3 mkr från 
investeringsanslaget för mindre anläggningsarbeten 
(fastighet). 
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§ 35 
 
Avgifter för insatser inom omsorg till personer med 
funktionsnedsättning. Dnr 2014.85 
 
I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, 
kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Kommunen 
har inte tidigare tagit ut avgifter för dessa insatser. I nu 
fastställda belopp för 2014 ingår avgifter för kost 9§ 6-9, § 7 
LSS, omkostnad för ledsagare samt milersättning för brukare 
i kommunens bil. Beloppet utgör en viss procentenhet av 
prisbasbeloppet och indexregleras varje år utifrån detta. 
 
(Socialnämndens) arbetsutskott föreslår 2014-02-05 § 35 
socialnämnden besluta att hemställa att kommunfullmäktige 
antar avgifterna. Socialnämnden beslutar (2014-02-25) i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
att föreslår kommunstyrelsen besluta att hemställa 
kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för insatser inom 
omsorg till personer med funktionsnedsättning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att besluta att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att anta 
avgifter för insatser inom omsorg till personer med 
funktionsnedsättning. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  anta avgifter för insatser inom omsorg till personer med 

funktionsnedsättning. 
 
 
Delgivning 
Socialnämnden 
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§ 36 
 
Strukturbild för Skåne Nordväst. Dnr 2014.88 
 
Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en 
gemensam plan för översiktlig planering. I projekt-planen framgår 
att planen ska vara kortfattad, tydliggöra gemensamma 
ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp 
med medlemmar från Skåne Nordvästs samtliga kommuner har 
varit ansvariga för att ta fram Strukturplanen.  

 
Mellan år 2011 och 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag 
där olika teman har diskuterats och preciserats. De fyra första 
rådslagen hanterade prioriteringar och planeringsprinciper för 
infrastruktur, grönstruktur, boende samt arbete och verksamheter. 
Vid det femte och sista rådslaget låg fokus på att se helheten. 
Under rådslagen har ledande politiker och tjänstemän från samtliga 
kommuner deltagit och slagit fast inriktningen på Strukturplanen. 
 
På hösten 2013 skickades Strukturplanen ut på remiss till 
grannkommuner, myndigheter och större organisationer. De flesta 
remissvaren är mycket positiva och berömmer arbetet och det 
nytänkande greppet.  

 
Därefter har vissa justeringar gjorts i strukturplanen och styrelsen 
för Skåne Nordväst beslutade den 29 november 2013 att godkänna 
Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planering och 
uppmanar kommunerna i Skåne Nordväst att besluta i 
kommunfullmäktige om att anta Strukturplanen som 
planeringsunderlag för arbete med översiktlig planering. 
 

 Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Strukturplan för Skåne Nordväst som planeringsunderlag för 
översiktlig planering. 

Perstorps Kommun 
Mattias Bjellvi 
Stadsarkitekt 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa kommunfullmäktige beslutar att anta Strukturplan för 
Skåne Nordväst som planeringsunderlag för översiktlig planering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  anta Strukturplan för Skåne Nordväst som 

planeringsunderlag för översiktlig planering. 
 
Delgivning Skåne Nordväst 
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§ 37 
 
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 
2013.225 Sophantering 
2013.264 Förnybar energi 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 38 
 
Inkomna motioner. Dnr 2014.186/187 
 
Miljöpartiet: ge barnen en giftfri vardag: Miljöpartiet föreslår att 
kommunens förskolor miljödiplomeras Dnr 2014.186 
 
Miljöpartiet: Ridning på GC-väg och planering av nya GCR-vägar 
(gång/cykel/ridvägar) Dnr 2014.187 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att motionerna får ställas. 
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§ 39 
 
Valärenden. 
 
Till vice ordförande i valnämnden efter Annika Westerlund (S) 
föreslås Marianne Zackrisson (S). 
 
Till ledamot i valnämnden efter Marianne Zackrisson (S) föreslås 
Lars Svensson (S) 
 
Godkänna avsägelse från Marie Gärdby (C) som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Dnr 2014.193 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  till vice ordförande i valnämnden efter Annika Westerlund 

(S) välja Marianne Zackrisson (S), samt 
 
att till ledamot i valnämnden efter Marianne Zackrisson (S) 

välja Lars Svensson (S), 
 
att godkänna avsägelse inkommen från Marie Gärdby (C) som 

ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
 
att  till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden välja 

Kerstin Andersson, samt 
 
att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden välja Josefin 

Pettersson (C). 
 
 
Delgivning 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Kommunsekreteraren 
 

 


