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§ 27 
 
Allmänhetens frågestund 
2021/74 
 
Sammanfattning 
En fråga har inkommit gällande vad kommunen själv gör för att skapa en säker 
trafikmiljö med cykelvägar genom hela kommunen. Kommunstyrelsens ordförande 
besvarar frågan skriftligen och muntligen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed anse frågan besvarad. 
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§ 28 
 
Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag 
2021/20 
 
Sammanfattning 
Ordförandena för kommunstyrelsen, revisionen och Perstorps Bostäder AB informerar 
kortfattat om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 29 
 
Kommundirektören informerar 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: 
Genomfört framtidsseminarium, genomförd rekrytering av näringslivschef, Annika 
Nilsson, samverkan med Hässleholms kommun gällande räddningstjänst och 
räddningschef, fortsatt arbete gällande styrdokument i de kommunala bolagen, arbete 
med nytt samarbetsavtal med polisen samt pågående vaccinationer mot Covid-19. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 30 
 
Årsredovisning Perstorps kommun 2020 
2021/50 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har ett positivt resultat om 26,4 mnkr. En förbättring med 15,3 mnkr 
jämfört budgeterat resultat. Driften står för 3 mnkr av överskottet. Resterande är 
hänförligt till de ökade skatteintäkterna kommunen erhållit för hantering av pandemin.  
 
2019 års partiella inlösen av pensionsskuld medförde ett negativt resultat. Synnerliga skäl 
åberopades och därmed finns inget negativt balanskravsresultat att återställa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Perstorps kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 31 
 
Omföring av investeringsmedel avseende 2020 års 
investeringsram till 2021 
2021/52 
 
Sammanfattning 
Kommunens budgeterade investeringsram för 2020 användes inte till fullo. Fakturering 
för vissa projekt kom inte igång till fullo innan årsskiftet och andra har upphandlats 
vilket medför igångsättning under 2021. 
 
Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 15 000 
tkr till 2021 varav avgiftsfinansierad verksamhet 905 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna omföring av investeringsmedel om 15 000 tkr till år 2021  
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 32 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2020 
2021/80 
 
Sammanfattning 
Revisionsberättelsen och granskningsrapporter för år 2020 föreligger enligt nedan: 
 
• Revisionsberättelse för 2020 
• Revisorernas redogörelse för år 2020 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorps Bostäder AB år 2020 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorp Näringslivs AB för år 2020 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorps Fjärrvärme AB för år 2020 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Nårab för år 2020 
• Revisionsrapport Söderåsens miljöförbund för år 2020 
• Granskning av bokslut och årsredovisning, KPMG 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna samt för 
enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2020, 
samt 
 
att godkänna revisionsberättelsen 
 
Ledamöter och ersättare i berörda nämnder och styrelser deltar inte i beslutet gällande 
ansvarsfrihet i egna nämnder och styrelser. 
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§ 33 
 
Kommunalt partistöd 2021 
2021/51 
 
Sammanfattning 
Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats. Inkommen 
redovisning ska vara granskad och granskaren utses av partiet. Granskningsrapport ska 
biläggas redovisningen.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att 
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid.  
 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring 
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår 
till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas 
med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av 
totalsumman fördelas per mandat. 
 
Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2020 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 34 
 
Förvärv av fastighet Björnmossan 11 Perstorps Bostäder AB 
2021/65 
 
Sammanfattning 
Perstorps Bostäder AB har blivit uppsagda från sin nuvarande lokal på Tjäderstigen 21 
som innehöll verkstad/förråd. Nuvarande kallhyra kostar 144 tkr/år och lokalen är 460 
kvm stor (plus 130 kvm kallförråd).   
 
Styrelsen i Perstorps Bostäder AB har beslutat att ge VD i uppdrag att förvärva 
fastigheten Björnmossan 11 som ersättningslokal som genererar en lägre kallhyra för 
bolaget. Beräknad kallhyra efter förvärv uppskattas till 104 tkr/år. 
 
Björmossan 11 är 540 kvm, större än tidigare, men har ett mindre kallförråd om 60 
kvm. 
Lokalen anses lämplig för verksamheten och är dessutom belägen nära tekniska 
kontoret vilket gör att  nyttjande/lån av varandras maskiner, verktyg etc underlättas.  
 
Både säljare och köpare har genomfört värderingar. Köpeskilling efter förhandling är 
överenskommen till 1 850 tkr. Därutöver behöver fastigheten anpassas för 
verksamheten med personalytor, garageportar, stängsel et cetera.  
 
Förvärv:   1 850 tkr 
Iordningställande:     750 tkr 
Bokfört värde:  2 600 tkr 
 
Avskrivning inkl ränta : 104 tkr 
 
Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att inte ha någon erinran mot Perstorps Bostäder AB:s förvärv av fastigheten 
Björnmossan 11 i Perstorp.  
 
 
Beslutet skickas till 
Perstorps Bostäder AB
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§ 35 
 
Perstorps kommuns svar till vattenmyndighetens samråd 2021 - 
2027 
2021/61 
 
Sammanfattning 
I slutet på november skickade vattenmyndigheten ut en förfrågan gällande samråd av 
Förvaltningsplan 2021- 2027. Perstorps kommun är remissinstans då kommunen ingår i 
södra Östersjödistriktet. Perstorps kommun har riktat materialet till NSVA samt 
Söderåsens miljöförbund som hanterar frågorna för kommunens räkning. Dessa har nu 
inkommit med kommentarer och väntar fullmäktiges godkännande för vidare hantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ställa sig bakom NSVA:s och Söderåsens miljöförbunds yttrande kring 
vattenmyndighetens samrådsmaterial 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
NSVA 
SMFO
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§ 36 
 
Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger 
2021/23 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna för flaggning på kommunens flaggstänger har reviderats avseende att nya 
flaggdagar har tillkommit plus att riktlinjerna nu innehåller vissa förtydliganden. 
Samtliga revideringar är markerade med gul överstrykning. 
 
Torgny Lindau (PF), Elisabeth Holmer (S), Anette Lantz (M), Lisbeth Wiberg (MP) och 
Bengt Marntell (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Anders Jelander (SD) reserverar sig mot förslaget till beslut.  
 
Ordförande frågar om fullmäktige kan fatta beslut via acklamation detta godkänns, genomförs 
och ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  
Votering begärs och genomförs, den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
röstar ja, den som vill avslå förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 28 ja och 7 nej 
(enligt bilaga) varvid, 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att godkänna revideringen av riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger. 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Kundtjänst
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§ 37 
 
Motion gällande bärighetsklassning av det kommunala vägnätet 
2021/68 
 
Sammanfattning 
Inkommen motion gällande bärighetsklassning av det kommunala vägnätet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera motionen 
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