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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2018-04-17Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunstyrelsen 

Principbeslut om politisk organisation, ersättningsnivåer 
m.m. för mandatperioden 2019-2022 
Sammanfattning
Perstorps kommuns parlamentariska grupp har under våren 2018 haft partiöverläggningar om 
vilken politisk organisation, ersättningsnivåer jämte sammanhängande frågor som ska gälla 
för mandatperioden 2019-2022 och framlagt förslag till beslut gällande dessa frågor.

Ärendet
Gällande antal ledamöter i kommunens politiska organ föreslår parlamentariska gruppen att 
antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden minskas 
från 7+7 till 5+5, vilket innebär en återgång till den numerär som gällde före nuvarande 
mandatperiod. I övrigt föreslår inga förändringar i antal ledamöter och ersättare.

Ett tekniskt utskott inrättas enligt förslaget under kommunstyrelsen. Den tekniska 
verksamheten är en betydande del av kommunstyrelsens ansvarsområde, vilket motiverar att 
dessa frågor politiskt hanteras av ett eget utskott. Detta möjliggör att kommunstyrelsens roll 
att leda, samordna och utveckla den samlade kommunala verksamheten kan stärkas. Utskottet 
föreslås bestå av tre ledamöter och tre ersättare, och dess uppdrag och ansvar kommer att 
förtydligas i kommunstyrelsens reglemente samt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Parlamentariska gruppens förslag framgår i övrigt av bilaga 1 och 2. Det noteras att arvodet 
för valnämndens ordförande uppgår till 10.000 kr per val. Det noteras vidare att förslag till 
pensionsreglemente för förtroendevalda hanterats som eget ärende och beslutas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i april 2018.

Det är av stor vikt att de parlamentariska förutsättningarna är kända och beslutade i god tid 
inför en ny mandatperiod. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå fullmäktige att godkänna 
parlamentariska gruppens förslag så som det redovisas i detta ärende. Nödvändiga 
revideringar av ersättningsreglemente, nämndernas reglementen m. fl. styrdokument behöver 
dock göras som en följd av beslutet. Därtill kommer ett stort behov av även i andra avseenden 
göra genomgripande revideringar av dessa dokument. Därför föreslås att kommundirektören 
får uppdraget att återkomma med samlade dokument till fullmäktige i september. 
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Underlag/bilagor
Förslag från parlamentarisk grupp jämte förslag till arvodesnivåer för presidierna.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fr. o. m. mandatperioden 2019-2022 inrätta ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen 
bestående av tre ledamöter och tre ersättare;

att minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden från 7 + 7 till 5 + 5;

att i övrigt godkänna parlamentariska gruppens förslag till antal ledamöter och ersättare i 
kommunens politiska organ, ersättningsnivåer och sammanhängande frågor enligt upprättat 
förslag; samt

att uppdra åt kommundirektören att göra erforderliga justeringar i kommunens 
ersättningsreglemente, nämndernas reglementen m. fl. styrdokument med anledning av 
beslutet så att dessa kan fastställas av kommunfullmäktige i september 2018.

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Revisionen
Kommundirektören
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Förslag från Parlamentarisk Grupp i enighet inför mandatperioden 2019-2022

Antal ledamöter i olika politiska organ:

Kommunfullmäktige: 35 ordinarie ledamöter och därtill kopplade ersättare

Kommunstyrelsen: 9 ordinarie ledamöter, 9 ersättare

Barn o Utbildningsnämnden: 9 ordinarie ledamöter, 9 ersättare

Socialnämnden: 9 ordinarie ledamöter, 9 ersättare

Byggnads/Trafiknämnden 5 ordinarie ledamöter, 5 ersättare

Kultur o Fritidsnämnden: 5 ordinarie ledamöter, 5 ersättare

Tekniskt Utskott: Ska införas och bestå av ledamöter från majoritet och opposition. 

Överförmyndarnämnden: Gemensam nämnd ska införas om fler kommuner går med.

Kommunala råd:

KPR Antalet möten minskas till 2/år som utgångsläge

KHR Antalet möten minskas till 2/år som utgångsläge

Ungdomsråd 2 möten på hösten och 2 på våren som utgångsläge (enl. KF beslut)

Ersättningar för politiska uppdrag:

Valnämndens vice ordförande omfattas av arvode med 50% av ordförandes arvode (10.000kr) vid 
valår.

Övriga politiska ersättningar baseras i % på Kommunstyrelsens Ordförandes arvode och fördelas 
enligt bilaga med % fördelning och i kronor gällande från år 2019 och därefter uppräkning enligt 
gällande reglemente. 

Kommunala bolagens arvode gäller enligt följande: Perstorps Bostäder AB`s ordf 10%, vice ordf. 5%, 
Perstorps Näringslivs AB´s ordf. 2% samt Perstorps Fjärrvärme AB´s ordf 2%. 

Övriga ersättningar:

Sammanträdesarvode Gällande reglemente och uppräkning

Förlorad arbetsförtjänst Gällande reglemente och uppräkning

Gruppledararvode Gällande reglemente á 500kr/mandat/år

Utbildningsdagar ersätts mot förlorad arbetsförtjänst för 2 heldagar eller maximalt 16 timmar per år 
och ledamot i KF och ska användas för kompetensutveckling eller möten kopplat till det politiska 
uppdraget som inte ersätts på annat sätt.

Sammanträdesersättning utges enligt gällande reglemente och uppräkning samt gäller enbart för 
personer med fast arvode understigande 40% 

Pensionsreglemente för förtroendevalda:

Lämna PBF och gå in i modernare OPF-KL precis som flertalet kommuner i Sverige. Tillämpnings- 
reglemente arbetas fram och beslutas senast i maj i KF 2018 i samverkan med KPA Pension.

Ronny Nilsson, Ordförande Parlamentariska Gruppen
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-04-13 Dnr 2018/68

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten

Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med årsredovisning för 2017. Tillsammans 
med årsredovisningen har inkommit revisionsberättelse och granskningsrapport. Fullmäktiges 
ställningstagande om ansvarsfrihet ska avse kommunalförbundets direktion i sin helhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta,

att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Medelpunkten för år 2017, 
samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommunchef kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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