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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-03-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.00, 
19.10-19.20 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Stefan Didrik, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2013-04-03 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

12 - 18 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande Lars Ottosson Marianne Zackrisson 
    

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-03-27 

Datum för anslags uppsättande 2013-04-04 Datum för anslags nedtagande 2013-04-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 12 
 
Interpellationer 
 
Interpellation ifrån Lars Svensson (S) till personalutskottets 
ordförande Bo Dahlqvist (PF). Dnr 2013.71 
 
 
Bengt Marntell (C) deltar ej i beslutet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt anse interpellationen besvarad. 
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§ 13 
 
Kommunchefen informerar 
 
- Möte med 6K kommunerna och Region Skåne 
- Perstorp Prevent ansökan om förlängning av projektet 
- Nytt folkhälsoprojekt med grannkommunerna 
- Företagshälsovårdens ökade kostnader 
- Policy mot hot och våld 
- Överförmyndarverksamheten har granskats av revisionen och 

länsstyrelsen 
- Årsmöte med företagarna i Perstorp 
- Ny socialchef Bengt Andersson 
- Förslag till ny arbetsmarknadsenhet på gång 
- Nya rutiner för att arbeta fram en budget i socialförvaltningen 

och barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. 
 



 4 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-03-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 14 
 
Fastigheten Lönnen 15. Dnr 2013.23 
 
ÖKAD UPPLÅNING I KOMMUNENS INTERNBANK 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2005 (§ 6), att erbjuda 
de helägda kommunala bolagen en samordning av all upplåning 
genom en internbank, med kommunens ekonomichef som 
ansvarig. 
 
Med anledning av Perstorps Bostäder AB:s köp av fastigheten 
Lönnen 15 (Polishuset), ansöker styrelsen om lån för köpet enligt 
kontrakt och lagfart på totalt 6,6 mkr och att värdegarantin höjs 
från 95,1 mkr till 135,0 mkr. 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
att upplåning i internbanken ökar med 6,6 mkr, avseende utlåning 
till Perstops Bostäder AB, gällande köp av fastigheten Lönnen 15,  
att ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps 
Bostäder AB om 135,0 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.  
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att ge bolaget rätt att förvärva fastigheten Lönnen 15 under 
förutsättning för detta beslut, 
 
att upplåning i internbanken ökar med 6,6 mkr, avseende utlåning 
till Perstops Bostäder AB, gällande köp av fastigheten Lönnen 15,  
 
att ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps 
Bostäder AB om 135,0 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.  
 
Sven-Erik Sjöstrand (V) deltar ej i beslutet i kommunstyrelsen. 
 
 
Protokollsansteckning ifrån socialdemokraterna att man ser med 
oroa på kommunens ökade upplåning.  
Skriftlig reservation ifrån miljöpartiet. 
Särskilt yttrande ifrån vänsterpartiet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ge bolaget rätt att förvärva fastigheten Lönnen 15 under 

förutsättning för detta beslut, 
 
att  upplåning i internbanken ökar med 6,6 mkr, avseende 

utlåning till Perstops Bostäder AB, gällande köp av 
fastigheten Lönnen 15,  

 
att  ikläda kommunen en värdegaranti gentemot Perstorps 

Bostäder AB om 135,0 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.  
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Delgivning: 
Ekonomichefen 
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§ 15 
 
Marknadsföringsplan. Dnr 2012.369  
 
Arbetsutskottet gav 121121 kommunens arbetsgrupp för 
kommunikation, information och media (KIM) i uppdrag att ta fram 
en marknadsföringsplan för kommunens samtliga förvaltningar. 
Föreligger nu förslag till marknadsföringsplan ifrån KIM gruppen. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna marknadsföringsplanen för Perstorps kommun. 
 



 8 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2013-03-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 16 
 
Ny bolagsordning Perstorps Näringslivs AB.  
Dnr 2013.16.  
 
Perstorps Näringslivs AB hemställer hos kommunfullmäktige att 
bolagsordningen ändras. Det är under stycket § 2 som man vill ha 
följande mening struken ifrån bolagsordningen: ”att tillhandahålla 
IT-anslutningar till företag och flerfamiljshus i form av bredband 
eller liknande”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna den nya 
bolagsordningen för Perstorps Näringslivs AB. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna den nya bolagsordningen för Perstorps 

Näringslivs AB. 
 
 
 
Delgivning: 
Perstorps Näringslivs AB 
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§ 17 
 
Valärenden 
 
P.g.a. av ett formellt fel på kommunfullmäktiges sammanträde 
120229 valdes Anders Westerlund (S) endast till ledamot av 
byggnadsnämnden och ej formellt till dess vice ordförande vilket 
bör åtgärdas. 
 
Länsstyrelsen har som ny ledamot i fullmäktige efter Michael 
Bernhardsson (PF) utsett Hans Stifors. Ny ersättare är Kjell 
Carlström (PF).  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att välja Anders Westerlund (S) till vice ordförande i 

byggnadsnämnden samt, 
 
att notera informationen ifrån länsstyrelsen om ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Michael Bernhardsson (PF).  
 
 
Delgivning: 
Lönekontoret 
BN
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§ 18 
 
Motion ifrån vänsterpartiet angående jämlik kommunal 
sponsring. Dnr 2013.81 
 
En motion har inkommit ifrån Vänsterpartiet i Perstorp genom 
Sven-Erik Sjöstrand angående jämlik kommunal sponsring. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar,  
 
att motionen får ställas. 


