
 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2023-03-15 Dnr 2012 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Sessionssalen, Centrumhuset kl. 14:45-15:40, 15:50-18:25 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Charlotta Wendt (VIP), 2:e vice ordförande §§ 38-55, 58-60 (14:45-
18:20) 
Göran Långström (PF), ledamot 
Kerstin Gustafsson Andersson (C), ledamot 
Jeanette Larsson (S), ledamot 
Ingvar Dehlin (SD), tjänstgörande ersättare 
Anders Jelander (VIP), ledamot 
Emilia Sandell Eskilandersson (SD), ledamot 
Putte Schüler (VIP), tjänstgörande ersättare §§ 56-57 

Övriga deltagande 

 

Valter Titusson (S), ersättare 
Jimmy Nilsson (VIP), ersättare §§ 38-48 (14:45-17:40) 
Putte Schüler (VIP), ersättare §§ 38-55, 58-60 
Elin Ask, tf kommundirektör §§ 38-56, 58-60 
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 
Alexander Hovander, förvaltningschef teknik och service §§ 38-44, 46 
Mattias Bjellvi, förvaltningschef plan och bygg §§ 38-44, 46 
Peter Lindow, enhetschef AME § 38 
Amer Lukac, utvecklingsstrateg § 39 
Lennart Ryham, ordförande revisionen 
Pernilla Jägerfall, VA-ingenjör NSVA § 46 
Jonas Håkansson, avdelningschef NSVA § 46 

Utses att justera Ingvar Dehlin    
Justeringens datum och 
plats 2023-03-17 Kommunledningsförvaltningen 

   
Paragrafer 
38-60 

  

Ordförande   
 
  

 
Ronny Nilsson  

 

Sekreterare   
 

 

 Anders Ivarsson  
  

Justerare   
 Ingvar Dehlin    

Anslaget publiceras 2023-03-17 Anslaget tas bort 
 

2023-04-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunledningsförvaltningen 

 
 
 

  

1



 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2023-03-15 Dnr 2012 
Kommunstyrelsen 

Innehåll 
 

 Justering   

 Dagordning   

§ 38 Information om arbetsmarknadsenheten  3 

§ 39 Information om resultatet av SCB:s medborgarundersökning  4 

§ 40 Ekonomisk uppföljning februari Kommunstyrelsen 2023/52 5 

§ 41 Ekonomisk uppföljning februari Perstorps kommun 2023/51 6 

§ 42 Förslag på indikatorer för kommunfullmäktige gällande 

övergripande mål 

2023/43 7 - 8 

§ 43 Ny taxa för tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning 

LBE 

2023/37 9 - 10 

§ 44 Ny automatlarmstaxa 2023/38 11 

§ 45 Borgen Medelpunkten 2023/36 12 

§ 46 Omprioriterings- och tilläggsbeslut budget 2023 - NSVA 2023/42 13 

§ 47 Motion om "prova på"-aktiviteter 2022/162 14 

§ 48 Motion om fritidsbanken 2022/130 15 - 16 

§ 49 Motion ang efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till  

försörjningsstöd och vakttjänster 

2022/73 17 

§ 50 Motion om staket vid bäcken bredvid lekplatsen 2022/70 18 - 19 

§ 51 Motion om införande av medborgarförslag 2022/48 20 

§ 52 Ansökan ang. införlivning av del av Midgårdsgatan 2023/35 21 

§ 53 Köpeavtal Dalian 5 m fl 2021/128 22 

§ 54 Kommundirektören informerar 2023/4 23 

§ 55 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2023/5 24 

§ 56 Yttrande i mål 13798-22 2022/230 25 

§ 57 Yttrande i mål 13285-22 2022/235 26 

§ 58 Delegeringsbeslut teknik- och serviceförvaltningen 2022/7 27 

§ 59 Årsrapport NSVA 2022 2023/45 28 

§ 60 Meddelanden 2023/3 29 

 

 
 

2



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Kommunstyrelsen  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Ordförande Ronny Nilsson (S) inleder med att fråga kommunstyrelsen om den kan 
godkänna att revisionens ordförande Lennart Ryham deltar under dagens sammanträde. 
Kommunstyrelsen har inget emot detta. 
 
 
 
§ 38 
 
Information om arbetsmarknadsenheten 
 
 
Sammanfattning 
Peter Lindow, arbetsmarknadschef, deltar på sammanträdet och informerar om enhetens 
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 39 
 
Information om resultatet av SCB:s medborgarundersökning 

 
 
Sammanfattning 
Amer Lukac, utvecklingsstrateg, deltar på sammanträdet och redogör för resultatet av 
SCB:s medborgarundersökning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 40 
 
Ekonomisk uppföljning februari Kommunstyrelsen 
2023/52 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde prognostiserar ett 
nollresultat och följer budget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 41 
 
Ekonomisk uppföljning februari Perstorps kommun 
2023/51 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska uppföljningen för februari visar en förbättring om 1,5 mnkr jämfört 
budget. Dock är resultatet fortfarande negativt och resultatutjämningsreserv förväntas 
användas.  
Avvikelsen finns inom finansförvaltningen, främst avseende pensionskostnaderna. Det 
finns dock en osäkerhet kopplat till de anställas val av pensionsavtal som ska 
genomföras under året. Detta kan få effekt på prognosen.  
 
Samtliga nämnder prognostiserar en budget i balans men osäkerhet finns inom de flesta 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 42 
 
Förslag på indikatorer för kommunfullmäktige gällande 
övergripande mål 
2023/43 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 15 februari 2023 fyra målområden med fyra 
tillhörande koncernövergripande mål. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, 
vilket redovisas i detta ärende.  
 
Kommunfullmäktiges indikatorer är de som fullmäktige särskilt följer och får en 
rapportering på genom årsredovisningen/bokslutet. Nämnderna (inklusive 
kommunstyrelsen) och underliggande nivåer väljer efter kommunfullmäktiges beslut 
sina indikatorer utifrån sitt verksamhetsområde. Nämndernas bokslut, som bifogas med 
årsredovisningen, innehåller rapportering om varje nämnds valda indikatorer.  
 

  
Yrkanden 
Charlotta Wendt (VIP) med instämmande av Emilia Sandell Eskilandersson (SD) och Ingvar 
Dehlin (SD) yrkar att istället för indikatorer om insamlat avfall och energiförbrukning ska de 
bytas mot indikatorerna fallskador för 65+ samt brukarbedömning i hemtjänst/äldreomsorg 
som besväras av ensamhet. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt arbetsutskottets andra attsats. Ordföranden ställer 
arbetsutskottets förslag till första attsats mot Charlotta Wendts yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. 
 
Votering 
För arbetsutskottets förslag röstar Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M), Göran Långström 
(PF), Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Jeanette Larsson (S). För Charlotta Wendts 
förslag röstar Charlotta Wendt (VIP), Anders Jelander (VIP), Emilia Sandell Eskilandersson 
(SD och Ingvar Dehlin (SD). Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa indikatorer och målvärden för de koncernövergripande målen för perioden 
2023-2026 enligt i ärendet upprättat förslag samt  
 
att uppdra åt samtliga nämnder att fastslå indikatorer och målvärden på nämndsnivå 
senast maj 2023. 
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Reservation 
Charlotta Wendt (VIP) och Emilia Sandell Eskilandersson (SD) reserverar sig till förmån för 
Charlotta Wendts yrkande.     /. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 43 
 
Ny taxa för tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning 
LBE 
2023/37 
 
Sammanfattning 
Perstorps taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), tillsyn enligt Lag om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillståndsprövning enligt LBE har tidigare 
utgjorts av en timtaxa. Avgiften i taxan är 910 kr/h och denna är inte uppräknad sedan 
2017.  
 
Under de senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens 
område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan räddningstjänsten 
Perstorp och Hässleholm och förändrad handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga 
bidrar till att konstruktion av ny taxa är befogad.  
 
Enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva 
varor) får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök (LSO och LBE), 
tillståndsprövning (LBE) samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv 
vara. För kommunal handläggning gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 
c § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster 
som tillhandahålls.  
 
Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som trädde i 
kraft 1 januari 2021 påverkar kommunens möjlighet att ta ut avgift för 
tillsynsförfarande. LBE-lagstiftningen har också varit föremål för revidering och det 
finns förändringar i lag och förordning som trädde i kraft 1 augusti 2021. 
Lagförändringarna medför åtgärder för tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) som 
innebär ökad handläggningstid, vilket kommunen enligt reviderad lag har rätt att ta ut 
avgift för.  
 
Räddningstjänsten anser att det är angeläget att ta fram en modell för taxor och avgifter 
som är generell så den håller flera år in i framtiden. Räddningstjänsten i Perstorp 
föreslår därför en avgiftsmodell enligt Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa 
enligt LSO och LBE. Precis som tidigare taxa bygger modellen på nedlagd 
handläggningstid i respektive ärende. Modellen har en rörlig del och en fast del i 
tillsynsärenden, medan tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende 
på typverksamhet/typärende.  
 
Genom att anta förslaget på taxebestämmelser kommer avgifterna att svara mot 
kostnaderna för tjänsterna och på så sätt kommer tillsynshanteringen gentemot enskilda 
objekt inte att finansieras av skattemedel. Förslaget innebär också en tydlighet avseende 
ungefärlig kostnad för ett tillstånd enligt LBE för den sökande.  
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Det nya förslaget på taxebestämmelser följer Statens kommuner och regioners (SKR) 
rekommendationer i sin helhet. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta förslaget till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och 
LBE att gälla från och med den 1 maj 2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 
 
Ny automatlarmstaxa 
2023/38 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstens taxa för onödiga utlösta automatiska brandlarm är idag 4500 kr/larm-
tillfälle. Denna taxa har inte blivit uppräknad sedan 2017. I jämförelse med andra 
räddningstjänster är nuvarande taxa i Perstorp avsevärt lägre. Förslaget är därför att höja 
taxan till 5920 kr/larmtillfälle för att få bättre täckning för de kostnader räddningstjänsten 
får vid sådana onödiga larm. Ändringen föreslås gälla från och med 1 maj 2023. För att 
automatlarmstaxan ständigt ska motsvara räddningstjänstens kostnader är förslaget även 
att automatlarmstaxan årligen ska uppräknas till den första februari varje år enligt 
Konsumentprisindex (KPI) med september som referensmånad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att taxan för onödiga utlösta automatiska brandlarm under år 2023 ändras till 5920 kr, 
 
att taxan hädanefter revideras årligen till den första februari varje år enligt 
Konsumentprisindex (KPI) med september som referensmånad, samt 
 
att taxan ska gälla från och med den 1 maj 2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 45 
 
Borgen Medelpunkten 
2023/36 
 
Sammanfattning 
Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de 
hjälpmedel som kommunerna har ansvar för, med ändamålet att invånare i 
medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god 
service oavsett bostadsort. Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat av 11 
medlemskommuner, som bedriver verksamheten utifrån förbundsordningen och det 
medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om. Förbundet leds av en 
direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun. 
Det ökade behovet av hjälpmedel leder till att låneramen behöver utökas. Detta görs hos 
Helsingborgs stad. För att bevilja låneansökan behöver borgensförbindelser med övriga 
kommuner behandlas. Åtagandet för respektive kommun motsvarar respektive 
kommuns andel av de tre senaste årens förbrukning. För Perstorps del motsvarar detta 
1 536 513 kr.  
 
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning 
och den risk som ett borgensåtagande innebär. Kommunen går in i en ansträngd 
ekonomisk period men ser att nyttan med Medelpunkten och förbundets ekonomiska 
ställning gör att risken anses låg. Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna 
borgensåtagandet.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna borgen om 1 536 513 kr för kommunförbundet Medelpunkten 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 
 
Omprioriterings- och tilläggsbeslut budget 2023 - NSVA 
2023/42 
 
Sammanfattning 
NSVA har inkommit med en önskan om ett omprioriterings- och tilläggsbeslut gällande 
investeringsbudget 2023.  
Detta i enlighet med den beslutade investeringsprocessen för NSVA.  
 
NSVA har under 2022 utfört projekteringar för ett antal projekt. Detta har skapat en 
bättre bild av läget, både i utförande och kostnad. NSVA har i första hand tittat på vad 
som kan göras genom omprioriteringar och därefter äska tillägg inom 
investeringsbudgeten. NSVAs investeringsprocess innebär att outnyttjade medel ej lyfts 
med till nästkommande år utan stryks och därefter skapas det nya projekt  
 
Yrkande 
Charlotta Wendt (VIP) med stöd av Anders Jelander (VIP) och Ingvar Dehlin (SD) yrkar 
att Kommunstyrelsen beslutar ”att godkänna NSVAs förslag till omprioritering och 
utökad investeringsram för 2023 under förutsättning att kostnadsramen inte höjs i 
beslutad Affärsplan 2023-2025 och inte leder till att VA-taxan höjs”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag mot Charlotta Wendts förslag och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag. Votering begärs.  
 
Votering 
För tekniska utskottets förslag röstar Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M), Göran 
Långström (PF), Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Jeanette Larsson (S). För Charlotta 
Wendts förslag röstar Charlotta Wendt (VIP), Anders Jelander (VIP), Emilia Sandell 
Eskilandersson (SD och Ingvar Dehlin (SD). Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt 
tekniska utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna NSVAs förslag till omprioritering och utökad investeringsram för 2023. 
 
Charlotta Wendt (VIP), Anders Jelander (VIP), Emilia Sandell Eskilandersson (SD) och 
Ingvar Dehlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Charlotta Wendts yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 
 
Motion om "prova på"-aktiviteter 
2022/162 
 
Sammanfattning 
Svar på motion av Anders Jelander (partilös) 2022 08 04 om ”Prova-på-aktiviteter”.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens (KFN) uppdrag är att erbjuda ett brett utbud av 
fritidsaktiviteter till våra medborgare. Intentionen i motionen skulle kunna bidra till att 
fler barn väljer ett aktivt deltagande i fritidsaktiviteter. 
 
Kommunens föreningar kämpar för att få tillbaka deltagare efter Covid-pandemins 
påverkan, på samma sätt kämpar de även med att få ledare till sina verksamheter.  
 
Då nämnden inte kan svara på föreningarnas inställning till en prova-på-aktivitet, så är 
det heller inte möjligt att svara på motionens frågor. Nämnden kan utreda föreningarnas 
inställning genom att den ges ett uppdrag för detta, vilket bör ske och beslutas om i KFN 
för att sedan verkställas om responsen från föreningarna är positiv.  
 
Förslagen i motionen är i linje med de redan beslutade kommunövergripande målen 
rörande målområde 1 och 3 om ”Goda uppväxtvillkor för barn och unga” samt ”Goda 
livsmiljöer och levnadsvanor”. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anse motionen besvarad samt, 

 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för och därefter 
besluta om eventuellt genomförande enligt motionens intentioner.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 48 
 
Motion om fritidsbanken 
2022/130 
 
Sammanfattning 
Svar på motion från Anders Jelander (partilös) 2022 06 03 om införande av en 
Fritidsbank. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare initierat att Perstorps kommun skulle vara 
betjänta av en Fritidsbank. Redan under förra mandatperioden fick nämnden direkt 
information från organisationen Fritidsbank om deras koncept. Kultur- och fritids-
nämnden uttryckte sig positiv till att fortsätta arbeta för inrättande av en Fritidsbank.  
 
Förvaltningen har sedan dess fört dialog med organisationen kring deras olika krav-
specifikationer för att få kunna nyttja organisationens system mm. Förvaltningen har 
dock gjort bedömningen att under nuvarande ekonomiska situation så finns inte möjlighet 
att införa en Fritidsbank genom förhyrning av extern lokal (minst 200 m2, enligt krav från 
organisationen).  
En preliminär beräkning av kostnaderna har gjorts avseende initiala uppstartskostnader 
samt personalkostnader och denna påvisar att ett första år innebär kostnader motsvarande 
1 mnkr och därefter en årlig kostnad på 0,7 mnkr (observera att detta inte inkluderar en 
extern hyra). Därmed finns i dagsläget inte ekonomiska förutsättningar för 
möjliggörandet av en Fritidsbank i kommunal regi de närmsta åren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer dock fortsatt att bevaka förutsättningarna för 
inrättande av en Fritidsbank när så bedöms möjligt. 
 
Yrkande 
Charlotta Wendt (VIP) yrkar att motionen bifalls och att kommunen utreder möjligheterna till 
extern finansiering. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Charlotta Wendts yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. 
 
Votering 
För arbetsutskottets förslag röstar Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M), Göran Långström 
(PF), Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Jeanette Larsson (S). För Charlotta Wendts 
förslag röstar Charlotta Wendt (VIP), Anders Jelander (VIP), Emilia Sandell Eskilandersson 
(SD och Ingvar Dehlin (SD). Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
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att anse motionen besvarad 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 49 
 
Motion ang efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till 
försörjningsstöd och vakttjänster 
2022/73 
 
Sammanfattning 
Svar på motion inlämnad av Anders Jelander (partilös) 2022 04 05 om ordnings-
föreskrifter, försörjningsstöd och vakttjänster. 
 
Perstorps kommun arbetar för att förbättra tryggheten för alla medborgare. Detta sker 
genom samverkan inom kommunen och tillsammans med andra myndigheter, exempelvis 
Polisen. 
 
Kommunen har påbörjat en kartläggning av trygghetsstörande händelser för att kunna 
följa upp det trygghetsskapande arbetet samt för att kunna genomföra rätt insatser. Det 
nämnda är en del i det långsiktiga trygghetsarbetet för Perstorps medborgare. 
 
Enligt kommunens bedömning är det inte möjligt enligt lagstiftningen att villkora 
beviljandet av försörjningsstöd med ett sådant skötsamhetskrav som föreslås. 
 
Kommunens står inför betydande svårigheter när det gäller ekonomin och kommer därför 
behöva genomföra besparingar i de kommunala verksamheterna. Mot denna bakgrund är 
en utökning av ordningsvaktstjänsterna därmed inte möjlig. 
 
Yrkanden 
Anders Jelander (VIP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Jelanders yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att avslå motionen 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 50 
 
Motion om staket vid bäcken bredvid lekplatsen 
2022/70 
 
Sammanfattning 
Svar på motion från Anders Jelander (partilös) 2022 04 01 gällande staket längs ån. 
 
Perstorps kommun arbetar proaktivt med säkerhetsfrågor. Kommunens lekplatser är 
föremål för regelbunden vård och kontroll för att säkerställa att platserna lever upp till de 
krav som ställs. Kommunen har också som målsättning att tätorten Perstorp och dess 
rekreationsytor ska uppfattas som öppna, inbjudande och tillgängliga. Utifrån detta 
perspektiv är det viktigt att inte stängsla in allmänna ytor mer än nödvändigt.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en skrift benämnd 
”Guide till ökad vattensäkerhet”. Av MSB:s skrift framgår att en studie visat att 50 
procent av barn i åldrarna 4 till 6 år klarar av att ta sig över ett staket på 1,2 meter inom 
30 sekunder. Mot denna bakgrund finns det en risk för att ett staket skulle inge en så 
kallad falsk trygghet. Utöver detta skulle ett staket till och med kunna uppmuntra till 
spännande lek och i sig öka riskerna.  
 
Idag arbetar tekniska kontoret med att tydligt avgränsa lekplatsen med mindre häckar, 
grind och växtlighet. Tekniska kontoret ser även över hur slänter kan justeras för en ökad 
säkerhet i parken, men med bibehållen möjlighet för rekreation.  
 
Det är också viktigt att lära barn att hantera förekomsten av vatten i vår närmiljö då detta 
är en naturlig del i vår vardag. Istället för ett staket bör det övervägas om livräddnings-
utrustning ska sättas upp på platsen.  
 
Yrkanden 
Anders Jelander och Charlotta Wendt, båda (VIP), yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Jelanders yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. 
 
Votering 
För arbetsutskottets förslag röstar Ronny Nilsson (S), Patrik Ströbeck (M), Göran Långström 
(PF), Kerstin Gustafsson Andersson (C), Jeanette Larsson (S), Emilia Sandell Eskilandersson 
(SD och Ingvar Dehlin (SD). För Anders Jelanders förslag röstar Charlotta Wendt (VIP) och 
Anders Jelander (VIP). Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
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att avslå motionen 
 
Reservation 
Charlotta Wendt och Anders Jelander, båda (VIP), reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 
 
Motion om införande av medborgarförslag 
2022/48 
 
Sammanfattning 
Svar på motion kring medborgarförslag från Anders Jelander (partilös) 2022 03 07. 
 
Att skapa förutsättningar för våra medborgare att kunna lägga olika former av 
medborgarförslag är ett positivt och nytt sätt att öka delaktighet och engagemang för att 
utveckla Perstorps kommun i en positiv riktning. Systemet med medborgarförslag finns 
redan i många kommuner runt om i Sverige och är därmed ett beprövat arbetssätt. 
 
Utöver möjligheten att engagera sig i ett politiskt parti och den vägen välja att påverka 
samhällsutvecklingen har det i många kommuner framförts flera bra och genomförbara 
idéer genom att man infört just möjligheten till att lägga medborgarförslag. 
 
Det behöver dock arbetas fram ett tydligt regelverk kring hur och i vilka former som ett 
medborgarförslag kan läggas fram samt hur själva beslutsfattandet kring förslaget ska 
hanteras av tjänstemän och politik.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bifalla motionen samt, 

 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till regelverk rörande 
införande av medborgarförslag i Perstorps kommun. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 
 
Ansökan ang. införlivning av del av Midgårdsgatan 
2023/35 
 
Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningen för Midgårdsgatan 2-44 har inkommit med en förfrågan om att 
Perstorps kommun ska ta över den del av Midgårdsgatan som ägs och förvaltas av 
bostadsrättsföreningen. Motivet är att det är det enda stället i Perstorp där kommunen 
inte äger och förvaltar gatan.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen och plan- och byggförvaltningen konstaterar att det är 
brukligt att gemensamma funktioner såsom interna vägnät hanteras av 
bostadsrättsföreningar. Det förekommer på flera ställen i Perstorps tätort och även i 
andra kommuner. Även grupper med hyresrätter finns det flera exempel på och 
tillämpas även vid nyplanering av bostäder. Kommunala vägnät finns i områden där det 
till exempel finns villor och verksamheter med skilda ägare. Att föra över marken och 
skötsel innebär kostnader för kommunen som inte är befogade utifrån 
likabehandlingsprincipen. Det är dessutom ett omfattande arbete som kräver ändring av 
detaljplanen med efterföljande fastighetsbildning. Förfrågan föreslås därför avslås. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avslå förfrågan om att överta del av Midgårdsgatan 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och servicechef 
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§ 53 
 
Köpeavtal Dalian 5 m fl 
2021/128 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-18, § 92 att godkänna förslag till köpeavtal för 
tilläggsmark till Dalian 5. Då fastighetsbildningen höll att avslutas behövde mindre 
justeringar i avtalet göras av formaliaskäl efter synpunkter från Lantmäteriet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-16 att godkänna nytt förslag till avtal som i sin 
helhet ersätter det av kommunstyrelsen godkända avtalet 2021-08-18. Därefter har 
köparen skrivit under avtalet men strukit § 8 med hänvisning till bl a omständigheter 
kring markarbeten som inte köparen kan påverka tid för utförandet av. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-30 § 86 att uppdra åt plan- och 
byggchef att diskutera en utökad tidsgräns för byggnation med köparen och därefter 
återkomma till kommunstyrelsen med nytt förslag till köpeavtal.  
 
Intressenten har 2023-01-17 kommit in med en skrivelse där förslaget är att ändra § 8 till 
byggnadsplikt 4 år efter markköpet är klart. 
 
Förslaget till köpeavtal föreslås ändras i linje med detta förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna föreliggande köpekontrakt  
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggchef 
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§ 54 
 
Tf kommundirektören informerar 
2023/4 
 
Sammanfattning 
Tf kommundirektören informerar om bland annat: ledarforum med medverkan av 
länsstyrelsen, framtidsseminariet, ny socialchef samt invigning av Centrumhuset. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 55 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
2023/5 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat: trygghetsrådet, Ängelholms 
flygplats, näringslivsstrategi, företagsbesök, besök i Osby kring näringslivsetableringar, 
styrelsemöte i NSVA, Perstorps fjärrvärme AB, planerade studiebesök i Östra Göinge 
kring bl.a. landsbygdsutveckling och bostadsbyggande, planerat möte med länsstyrelse 
och landshövding, FINSAM samt Söderåsens miljöförbund. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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Charlotta Wendt (VIP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet innan ärendet föredras. 
 
§ 56 
 
Yttrande i mål 13798-22, laglighetsprövning av äskande av medel 
till konstgräsplan 
2022/230 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har av förvaltningsrätten erbjudits möjlighet att inkomma med 
yttrande gällande laglighetsprövning av ett beslut fattat i kommunstyrelsen 2022-12-14, § 
174. 
 
Förslag till yttrande har upprättats, i vilket kommunen fortsatt bestrider överklagandet 
och yrkar att det ska avslås.  
 
Handlingar i ärendet 
1. Förvaltningsrättens begäran om yttrande, mål nr. 13798-22, 2023-02-07 
2. Förslag till yttrande, 2023-02-21 
3. Begäran om anstånd 
4. Beviljande av anstånd 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna upprättat yttrande till förvaltningsrätten 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö 
 
Anders Jelander (VIP), Putte Schüler (VIP), Emilia Sandell Eskilandersson (SD) och Ingvar 
Dehlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Charlotta Wendt (VIP) och Elin Ask anmäler jäv och lämnar sammanträdet innan ärendet 
föredras. 
 
 
§ 57 
 
Yttrande i mål 13285-22, laglighetsprövning anställning av 
tillförordnad kommundirektör 
2022/235 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har av förvaltningsrätten fått möjlighet att inkomma med ett yttrande, 
med anledning av från klaganden nytt inkommet yttrande, gällande laglighetsprövning av 
ett beslut fattat i kommunstyrelsen 2022-11-30, § 168, anställning av tillförordnad 
kommundirektör. 
 
Förslag till yttrande har upprättats, i vilket kommunen fortsatt bestrider överklagandet 
och yrkar att det ska avslås.  
 
Handlingar i ärendet 
1. Underrättelse från Förvaltningsrätten, mål nr. 13285-22, 2023-02-07 
2. Förslag till yttrande, 2023-01-03 
3. Begäran om anstånd 
4. Beviljande av anstånd 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att meddela Förvaltningsrätten i Malmö att kommunen vidhåller sin inställning att inte 
tillstyrka överklagandet och begär att rätten ska avslå detsamma 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö 
 
Reservation 
Anders Jelander (VIP) och Putte Schüler (VIP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
Elin Ask och Charlotta Wendt (VIP) återinträder. 
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§ 58 
 
Delegeringsbeslut teknik- och serviceförvaltningen 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Teknik- & serviceförvaltningen har enligt sin delegering tagit ett antal beslut enligt rapport. 
Besluten är tagna under perioden 2023-01-01 – 2023-02-27 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och servicechef 
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§ 59 
 
Årsrapport NSVA 2022 
2023/45 
 
Sammanfattning 
Från NSVA föreligger följande rapporter: 
Verksamhet 2022 
Ekonomisk Rapport Perstorp 2022 
Sammanställning produktion 2022 
 
Yrkande 
Charlotta Wendt (VIP) yrkar att ”På sidan 29 står det att NSVA tog över VA-underhållet 
2021. Detta är direkt felaktigt eftersom NSVA tog över VA-underhållet den 1 januari 2020. 
För NSVA låter det bättre att felaktigt skriva 2021 och, som de och majoriteten brukar göra, 
skylla på eftersatt underhåll i alla lägen. Nu vänder vi istället på myntet och påpekar att det 
bruna vattnet orsakats av dåligt eftersatt VA-underhåll från NSVA eftersom spolningen 
påbörjades drygt 2,5 år efter att NSVA tog över VA-underhållet. Vi yrkar på att detta tydligt 
framgår av texten i Årsrapporten.” 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera rapporterna 
 
Beslutet skickas till 
NSVA 
 
Reservation 
Charlotta Wendt (VIP) och Emilia Sandell Eskilandersson (SD) reserverar sig till förmån för 
Charlotta Wendts yrkande. 
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§ 60 
 
Meddelanden 
2023/3 
 
Sammanfattning 
Föreligger följande meddelanden: 
Protokoll Söderåsens miljöförbund 230207 
Årsrapport konsumentrådgivning 
Information om fusion, Adven 
Protokoll Nårab 230127 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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