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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-09-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 18.55, 
19.05- 19.35 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Stefan Didrik, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef § 43- 48 
 
 
 
 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2013-09-25 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

43 - 59 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Marianne Zackrisson Lars Ottosson 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-09-18 

Datum för anslags uppsättande 2013-09-26 Datum för anslags nedtagande 2013-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 43 
 
Kommunchefen informerar 
 
- Kommunen ser över att införa nya applikationer för smarta 

telefoner för att öka tillgängligheten 
- Ny Facebook sida för kommunchefen i Perstorp 
- Ny stadsarkitekt anställd sedan 1 augusti 
- Ny arbetsmarknadsenhet planeras från 1 januari 2014 
- Information om Perstorps kommuns roll i samarbetet Skåne 

Nordväst enligt handlingsplanen 
- Parkeringsövervakning inledd i kommunen 
- EU-projektet rullar vidare och går in i en mer aktiv fas framförallt 

för cheferna 
- Kommunchefen har fått i uppdrag att slutföra utredningen om 

Tekniska kontorets framtida driftsform till den 1 december 2013. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. 
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§ 44 
 
Interpellationer/frågor. 
 
Inga föreligger. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga punkten till handlingarna. 
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§ 45 
 
Halvårsbokslut och årsprognos 2013. Dnr 2013.202 
 
Ifrån ekonomichefen föreligger halvårsbokslut och årsprognos för 
år 2013. Ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för 
ärendet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att med godkännande lägga halvårsbokslutet och 

årsprognosen för år 2013 till handlingarna. 
 
 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen 
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§ 46 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten. Dnr 2013. 216 
 
Ifrån revisorerna föreligger deras bedömning av delårsrapporten. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att med godkännande lägga revisorernas bedömning till 

handlingarna. 
 
 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen
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§ 47 
 
Omdisponering av investeringsanslag, VA-ledningsnät.  
Dnr 2013.196   
  
I investeringsbudget 2013 är budgeterat en kostnad om 3,0 mkr 
för byte av va-ledningsnätet samt spill- och dagvattennätet på 
Hantverkaregatan, vilket efter anbudsupphandling visar på en 
kostnad om 3,3 mkr. Rören grävdes ner för drygt 50 år sedan.   
 
Med anledning av osäkerhet hur vattenrör och olika inkopplingar 
på spill- och dagvattennätet mm kan komma att vara kopplade i 
ledningsnätet, finns en risk att den totala investeringskostnaden 
blir ca 3,5 mkr.    
 
I investeringsanslaget år 2013 är budgeterat ett en kostnad om 1,8 
mkr för att installera en UV-ljusanläggning på Toarps vattenverk, 
vilket inte beräknas verkställas under år 2013. 
 
Finansieringen av den ökade, ej budgeterade 
investeringskostnaden om 0,5 mkr, föreslås ske genom att från 
investeringsanslaget på Toarps vattenverk (UV-ljus) omdisponera 
0,5 mkr.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att finansieringen av den ökade ej budgeterade 

investeringskostnaden om 0,5 mkr för byte av va-
ledningsnätet samt spill- och dagvattennätet på 
Hantverkaregatan, skall ske genom att omdisponera 0,5 
mkr från investeringsanslaget avseende Toarps vattenverk 
(UV-ljus). 

 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen
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§ 48 
 
Ansökan från Perstorps Bostäder AB om kommunal borgen 
och värdegaranti. Dnr 2013.209  
 
Med anledning av ombyggnation av fastigheten Braxen 15 
(Rosenhill), ansöker styrelsen för Perstorps Bostäder AB om 
kommunal borgen på 50,0 mkr, och att värdegarantin höjs från 
135,0 mkr till 185,0 mkr. 
 
Bolaget har tecknat försäkring med Sabo Försäkringar AB.  
 
Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms inflytandet av 
risktagandet för kommunens ekonomi som hög. 
     
 
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige: 
Att tillstyrka renoveringen, 
Att i enlighet med Perstorps Bostäder AB:s hemställan, bevilja 
bolaget en kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 
50,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
Att lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
Att ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps 
Bostäder AB om 185,0 mkr, innebärande att kommunen förbinder 
sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd för lägst det 
bokförda värdet samt, 
Att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande Arnold Andréasson 
och 2:e vice ordföranden Lars Svensson att på kommunens 
vägnar underteckna värdegarantin.  
 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tillstyrka renoveringen, 
 
att  i enlighet med Perstorps Bostäder AB:s hemställan, bevilja 

bolaget en kommunal borgen, såsom för egen skuld, för 
ett lån på 50,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  

 
att  lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
 
att  ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps 

Bostäder AB om 185,0 mkr, innebärande att kommunen 
förbinder sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd 
för lägst det bokförda värdet samt, 
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att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande Arnold 

Andréasson och 2:e vice ordföranden Lars Svensson att 
på kommunens vägnar underteckna värdegarantin.  

 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen 
Perstorps bostäder AB 
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§ 49 
 

 Handlingsplan Skåne Nordväst. Dnr 2013.175  
 

Handlingsplanen reglerar bland annat medlemskommunernas 
ansvarsområden inom Skåne Nordväst samarbetet. Perstorps 
kommun föreslås få ansvar för: 

 
- Upprustningen av riksväg 108 
- Minska ungdomsarbetslösheten (delas med Bjuv) 
- Sprida kännedom om Skåne Nordväst samarbetet (delas med 
Klippan) 
 
  
 Kommunstyrelsen beslutar, 
 Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna 

handlingsplanen samt, 
Att hemställa att kommunstyrelsen får i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för Perstorps 
kommuns deltagande i Skåne Nordväst. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna handlingsplanen samt, 
 
att  kommunstyrelsen får i uppdrag av kommunfullmäktige att 

ta fram en handlingsplan för Perstorps kommuns 
deltagande i Skåne Nordväst. 

 
 
Delgivning: 
Kommunchefen 
Skåne Nordväst 
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§ 50 
 
Förslag till ny renhållningsföreskrifter och avfallsplan, 
NÅRAB.  
Dnr 2013.119  
 
Ifrån NÅRAB föreligger förslag till nya renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutade 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny 
renhållningsordning. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna förslaget till nya renhållningsföreskrifter och 

avfallsplan. 
 
 
Delgivning: 
NÅRAB 
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§ 51 
 
Felparkeringsavgift. Dnr 2013.136  
 
Antalet påpekanden och klagomål till kommunen har den senaste 
tiden ökat angående att man inte följer de parkeringsregler som 
finns. Problemet är extra stort i tätorten. Som en följd i detta har 
kommunchefen på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
inlett en förenklad upphandling av parkeringsvakter till Perstorps 
kommun. Tanken är att under ett par timmar i veckan skall en 
parkeringsvakt se efter parkeringssituationen i kommunen. 
 
Som en följd av detta måste kommunen genom 
kommunfullmäktige fastslå en taxa för felparkeringsavgifter. Idag 
är det polisen som bötfäller eventuella felparkerare. Deras 
bötesbelopp är 600 kr oavsett överträdelse. Efter en genomgång 
av taxorna för felparkering i grannkommunerna konstateras att 
många kommuner har differentierade taxor beroende på typ av 
felparkering. Dessa belopp varierar mellan 400 – 700 kr. 
Kommunledningskontoret tror dock att en enhetlig taxa i den högre 
kostnadsbilden är mest lämplig för Perstorps kommun. Dels 
eftersom ett högt belopp har en avskräckande effekt och dels 
eftersom en enhetlig taxa underlättar för parkeringsvakterna.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutade 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att fastslå 
felparkeringsavgiften för Perstorps kommun till 700 kronor oavsett 
typ av felparkering. 
 
 
Jimmy Nilsson (SD) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång; 
JA för kommunstyrelsens förslag 
NEJ för Jimmy Nilssons (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 30 JA-röster och för kommunstyrelsens förslag och 3 nej 
röster till Jimmy Nilssons förslag samt 1 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Röstprotokoll bifogas protokollet. 
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Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastslå felparkeringsavgiften för Perstorps kommun till 700 

kronor oavsett typ av felparkering. 
 
 
Delgivning: 
G4S 
Polisen 



 13 (20) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-09-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 52 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden.  
Dnr 2013.138  

 
Sammanfattning av ärendet: 
Som en följd av att tidningen Norra Skåne lagt ner sin bevakning 
av Perstorp har ledningskontoret fått i uppgift att se över 
möjligheten att dra tillbaka kommunens annonsering i tidningen. 
Idag annonseras såväl kungörelsen till kommunfullmäktige samt 
kommunens upphandlingar ut i Norra Skånes tidningar samt i 
Nordvästra Skånes tidningar/HD. Utöver detta har kommunen 5-
10 helårsprenumerationer på tidningarna i såväl pappers som 
digitala upplagan. 
 
Enligt kommunalagen 5:10 skall tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden anslås i de ortstidningar som 
fullmäktige beslutar. Kommunfullmäktige beslutade 121128 § 85: 
att annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i Norra 
Skåne och HD 
 
 
Kommunstyrelsen beslutade: 
att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att riva 
upp KF beslut 121128 § 85  
att samtliga kommunens prenumerationer på NSK och HD skall 
upphöra med undantag för biblioteket och äldreboenden samt, 
att annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i 
Lokaltidningen Söderåsen 
 
 
Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att riva upp KF beslut 121128 § 85  
att  samtliga kommunens prenumerationer på NSK och HD 

skall upphöra med undantag för biblioteket och 
äldreboenden samt, 

att  annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i 
Lokaltidningen Söderåsen 

 
 
Delgivning: 
Lokaltidningen Söderåsen 
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§ 53 
 
Arvode kommunjägarna. Dnr 2013.142  
 
Kommunens jägare har idag inget arvode när man utför sina 
uppgifter. Som en harmonisering mot grannkommunerna föreslår 
kommunchefen att kommunjägarna skall få ett arvode på 1200 kr 
per år. Vilket ligger i nivå med grannkommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att 
godkänna ett arvode på 1200 kr per år till kommunjägarna från 
2014-01-01 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna ett arvode på 1200 kr per år till kommunjägarna 

från 2014-01-01 
 
 
 
Delgivning: 
Kommunjägarna 
Lönekontoret 
 



 15 (20) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-09-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 54 
 
Verksamhetsberättelse AV media Skåne  
Dnr 2013.102 
 
Ifrån AV media Skåne föreligger verksamhetsberättelse för år 
2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att hemställa att kommunfullmäktige godkänner 
verksamhersberättelsen samt, 
Att bevilja ansvarisfrihet för AV Media Skåne för år 2012. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna verksamhersberättelsen samt, 
 
att bevilja ansvarisfrihet för AV Media Skåne för år 2012. 
 
 
 
Delgivning: 
AV media Skåne 
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§ 55 
 
Reglemente för arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning 
samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet. Dnr 2013.47  
 
Ifrån personalchefen föreligger förslag till reviderat reglemente för 
arbetsmiljöansvar, uppföljning samt återkoppling av 
arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige beslutade den 130417: 
Att återremittera ärendet med motiveringen att se över 
huvudskyddsombudens rätt att fatta beslut. 
 
Reviderat förslag föreligger nu ifrån personalchefen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna reviderat 
reglemente för arbetsmiljöansvar, uppföljning samt återkoppling av 
arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna reviderat reglemente för arbetsmiljöansvar, 

uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet. 
 
 
 
 
Delgivning: 
Personalchefen 
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§ 56 
 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2012.  
Dnr 2013.125  
 
Ifrån kommunalförbundet Medelpunkten föreligger årsredovisning 
för år 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för år 2012 samt, 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2012. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2012 samt, 
 
att  bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 

2012 
 
 
Delgivning: 
Medelpunkten 
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§ 57 
 
Köp av mark Perstorp 22:31 & 32. Dnr 2013.59  
 
Ifrån byggnadskontoret har förfrågan inkommit att införskaffa mark 
mellan Perstorp 22:31 och Perstorp 22:32.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att hemställa hos fullmäktige att införskaffa de aktuella 146 kvm 
enligt kartan till ett pris av 22.500kr. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att införskaffa de aktuella 146 kvm enligt kartan till ett pris av 

22.500kr. 
 
 
 
Delgivning: 
Kartingenjören 
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§ 58 
 
Inkomna motioner 
 
Miljöpartiet: IKT i Perstorps skolor 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att motionen får ställas. 
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§ 59 
 
Valärenden. Dnr 2013.22 
 
Avsägelse ifrån uppdraget som ordförande i revisionen, 
lekmannarevisor i Perstorps bostäder AB, Stiftelsen Thea och Carl 
Ohlsson samt Byggnadsföreningen framtiden ifrån Jan Lindberg. 
 
Förslag till nyval enligt ovan Håkan Engström. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen samt, 
 
att till nyval som ordförande i revisionen, lekmannarevisor i 

Perstorps bostäder AB, Carl och Thea Ohlssons stiftelse 
samt Byggnadsföreningen framtiden välja Håkan 
Engström. 

 
 
Delgivning: 
Lönekontoret 
Perstorps bostäder 
 


