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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 20.30 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Bengt Mahr, KPA Pension § 29 
Anette Lantz (M) §§ 21-23 
 
 
 
 
 

Utses att justera   
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2018-05-02  kl. 07.30 
 
Underskrifter 

 

 

Ordförande 

 
Paragrafer 

20 - 30 
  

  
Håkan Abrahamsson 

 

 Justerande   

  
Thim Borg 

Lennart Johansson 

 Sekreterare   
  Ulf Bengtsson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-04-25 
Datum för anslags uppsättande 2018-05-02 Datum för anslags nedtagande 2018-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 20 
 
Allmänhetens frågestund   
 
Ingen fråga är inkommen. 
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§ 21 
 
Interpellation till ordförande i kultur- och fritidsnämnden   
Dnr 2018.64 
 
Sven-Erik Sjöstrand (V), har inkommit med en interpellation som 
gäller hälsoteket på Ugglebadet. Anette Lantz (M), ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett skriftligt svar till 
Sven- Erik Sjöstrand. Frågorna i interpellationen debatteras. 
 
I debatten yttrar sig även Viveca Dahlqvist (PF) samt Anders 
Westerlund (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt förklara interpellationen besvarad 
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§ 22 
 
Interpellation gällande bostadssituationen i Perstorps kommun   
Dnr 2018.73 
 
Torgny Lindau (PF), har inkommit med en interpellation som gäller 
bostadssituationen i kommunen. Ronny Nilsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande har inkommit med ett skriftligt svar till 
Torgny Lindau. Frågorna i interpellationen debatteras. 
 
I debatten yttrar sig även Marie Gärdby (C), Bo Dahlqvist (PF),  
Patrik Ströbeck (M) samt Bengt Marntell (C). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad debatt förklara interpellationen besvarad 
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§ 23 
 
Information från nämnder och styrelser  Dnr 2018.36 
 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Anette Lantz (M) 
informerar om verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 24 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.37 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat samverkansövning i Skåne län, 
uppföljningsseminarium 30 maj, statsbidrag för social hållbarhet, 
översyn av samhällsbyggnadsfrågorna, kommunhuset, rekrytering 
av HR-chef samt principbeslut om organisation, ersättningar m.m. 
för den politiska organisationen kommande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 25 
 
Kommunövergripande mål med indikatorer och målvärden 
2018  Dnr 2017.183 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju 
kommunövergripande målområden med åtta tillhörande 
fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade 
visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de 
övergripande målen, vilket redovisas i detta ärende. Därtill fick 
nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, 
indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa 
dessa för fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret att utveckla de 
kommunövergripande målen. Dessa är också kommunstyrelsens 
egna mål. Nedbrutna mål sätts dock för kommunstyrelsen för de 
verksamheter som vänder sig mot invånarna såsom 
arbetsmarknadsenheten, tekniska kontoret m. fl. Redovisning av 
nämndernas nedbrutna mål görs i annat ärende. 
Framtagandet av en enkel modell för kommunens mål- och 
resultatstyrning är första steget i en långsiktig utvecklingsprocess 
för att följa de resultat som kommunens verksamheter levererar och 
i vilken mån detta görs på en kvalitetssäkrad nivå. Det är därför 
viktigt att nu sätta modellen och arbetsformen som utgångspunkt för 
detta arbete. De framtagna övergripande målen med indikatorer 
och målvärden är en startpunkt för detta men behöver utvecklas 
över tid. Här har kommunstyrelsen ett övergripande och särskilt 
ansvar. 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
Ronny Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa indikatorer och målvärden för de 

kommunövergripande målen för perioden 2018-2020 enligt i 
ärendet upprättat förslag. 
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§ 26 
 
Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer och målvärden i 
Perstorps kommun  Dnr 2018.56 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju 
kommunövergripande målområden med åtta tillhörande 
fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade 
visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de 
övergripande målen, vilket redovisas i annat ärende. Därtill fick 
nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, 
indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa 
dessa för fullmäktige. 
 
Yrkanden i kommunfullmäktige 
Ronny Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- 

och verksamhetsmål, samt 
 
att uppdra åt nämnderna att i förekommande fall komplettera 

redovisningen med verksamhetsmål, indikatorer och 
målvärden samt redovisa dessa för kommunfullmäktige 
senast den 30 augusti 2018. 
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§ 27 
 
Taxor 2018 för Söderåsens Miljöförbund, komplettering av 
beslut  Dnr 2017.216 
 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har till sina 
medlemskommuner lämnat förslag till nya taxor för 2018. 
Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade 29 november 2017 att 
anta samtliga förslag till taxor för 2018. För samtliga taxor gäller att 
timavgifterna räknas upp enligt SKL:s prisindex för kommunal 
verksamhet. Fullmäktige i Klippans kommun tog 30 januari 2018 ett 
likalydande beslut som Perstorp med tillägget att Söderåsens 
Miljöförbund inte de närmaste tre åren får höja taxorna utöver de 
indexuppräkningar som är godkända. För att besluten i Söderåsens 
medlemskommuner ska bli likalydande behöver 
kommunfullmäktiges beslut kompletteras med en attsats som anger 
att Söderåsens Miljöförbund de närmaste tre åren inte får höja 
taxorna utöver de indexuppräkningar som är godkända. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att Söderåsens Miljöförbund de närmaste tre åren inte får höja 

taxorna utöver de indexuppräkningar som är godkända. 
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§ 28 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018  Dnr 2018.59 
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske 
per kalenderår, och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 
juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur 
partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva 
sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av 
partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till 
ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en 
granskningsrapport.   
 
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 2017 har 
lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018. 
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§ 29 
 
Antagande av OPF-KL med tillämpningsanvisningar   
Dnr 2018.62 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har i Cirkulär 13:75 antagit 
OPF-KL innebärande förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda. Perstorps kommun tillämpar sedan 
2003-01-01 pensionsmodellen PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda). Förslaget innebär en 
övergång från PBF till OPF-KL för Perstorps kommuns 
förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med 
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska 
omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna 
motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för 
anställda i kommuner och landsting. Ålderspensionsintjänandet i 
OPF-KL bygger på livsinkomstprincipen. Till skillnad från PBF är 
OPF-KL en pensionsmodell som ligger mera i tiden och motsvarar i 
stora delar de regler som gäller för övriga arbetstagare i samhället. 
 
Vid handläggningen i kommunfullmäktige deltar Bernt Mahr från 
KPA Pension och informerar om bestämmelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda och därtill hörande 
tillämpningsanvisningar daterade 2018-03-27 att gälla från 
och med 2019-01-01. 
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§ 30 
 
Årsredovisning för år 2017, Söderåsens miljöförbund   
Dnr 2018.63 
 
Årsredovisning för 2017 avseende Söderåsens miljöförbunds 
verksamhet har inkommit för behandling i fullmäktige. 
 
Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av årsredovisningen 
samt ansvarsfrihet för miljöförbundets direktion. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna årsredovisningen, samt 
 
att bevilja direktionen i Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017. 
 


