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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-04-16 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.23, 
19.32- 19.45 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-04-16 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

20 - 23 
  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-04-16 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-17 Datum för anslags nedtagande 2014-05-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 20 
 
Information angående Leaderprojekt 
 
Ritva Nilsson från Hässleholms kommun är inbjuden till dagens 
sammanträde för att berätta om Leader. Presentationsmaterialet 
skickas ut tillsammans med protokollet. 
 
Cecilia Håkansson är inbjuden för att tala kortfattat om de projekt 
och möjligheter att söka medel i de fonder som finns inom EU och 
Leader. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tackar för informationen. 
 



 3 (7) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-04-16 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 21 
 
Kommunchefen informerar 
 
Besök i Perstorps Prevent 2014-04-10 – 11. 
Sociala satsningar i Perstorp, arbetet fortgår 
IT-samverkans arbetet fortgår 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 22 
 
Frågor/interpellationer 
 
Fråga från ordförande i Perstorps Bostäder Bo Dahlqvist (PF) till 
kommunstyrelsens ordförande Arnold Andréasson (C): Vad var 
syftet med denna inbjudan? Dnr 2014.139 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter diskussion lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 23 
 
Ansökan från Perstorps Bowlingförening om kommunal 
borgen. Dnr 2014.91 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 6 november 
2013, att återremittera ärendet med hänvisning till ytterligare 
förhandlingar med budo- och karateklubben gällande eventuella 
ersättningslokaler. 
 
Bowlinglokalen 
Perstorps Bowlingförening ansöker om kommunal borgen på 1 
200 000 kronor och skall amorteras på 20 år. Ändamålet för 
ansökan är en eventuell utbyggnad från nuvarande fyra banors hall, 
till en åtta banors hall och avser inköp av utrustning och material. 
Lokalytan ökar från 495 m2 till 866 m2, en ökning med 371 m2, och 
avser en lokalyta som disponeras av Perstorps Budoklubb och 
Ichiban Karate Perstorp.  
 
Hyresvärden har genom förvaltaren ställt sig positiv till en 
ombyggnation i bowlinglokalen, vilken kan beräknas till en kostnad 
om ca 1 300 000 kronor, och beräknas ske under sommaren 2014 
samt vara klart den 31 augusti 2014. Hyreskostnaden höjs med ca 
200 000 kronor för Perstorps kommun per år. 
 
Enligt inlämnad framtidsplan 2014–2019, kommer föreningen 
verksamhetsåret 2014/2015 att kunna erlägga hyra med 35 000 
kronor, vilket successivt höjs för att verksamhetsåret 2018/2019 
motsvara en erlagd hyra om 200 000 kronor. Noteras kan att 
föreningen för närvarande inte betalar någon hyra för befintlig lokal. 
   
Föreningen har tecknat försäkring med Länsförsäkringar Skåne, 
vilket omfattar en egendomsförsäkring med ett försäkringsbelopp 
på åtta basbelopp.  
 
En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en 
låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms 
inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som låg.  
 
Kommunen har tidigare beviljat föreningen kommunal borgen, där 
gällande kapitalskuld är ca 220 000 kronor.  
 

Postens gamla lokaler (budo- och karateklubben) 
Hyresvärden har genom förvaltaren, ställt sig positiv till en 
ombyggnation i Postens gamla lokaler, vilken kan beräknas  
 
till en kostnad om ca 100 000 kronor, och beräknas ske under maj 
månad 2014 samt vara klart under juni månad 2014. För år 2014  
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debiteras ingen kostnad för lokalhyran, men från och med år 2015 
blir kostnaden för lokalhyran ca 180 000 kronor per år.  
 

Representanter för Perstorps Budoklubb och Ichiban Karate 
Perstorp, har ställt sig positiva till att flytta sina verksamheter till 
Postens gamla lokaler i kommunhuset.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, 
att i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, bevilja 
föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 
1 200 000 kronor med en årlig amortering om 60 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader till och med 2034-06-30, samt 
att lånet skall vara upptaget i svenska kronor. 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 
Att hemställa kommunfullmäktige, att i enlighet med Perstorps 
Bowlingförenings hemställan, bevilja föreningen kommunal 
borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 1 200 000 kronor med 
en årlig amortering om 60 000 kronor, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader till och med 2034-06-30, samt 
att lånet skall vara upptaget i svenska kronor, 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att påskynda utredningen 
av föreningsbidrag samt, 
att ny kontakt tas med Perstorps Budoklubb och Ichiban Karate för 
genomgång av de åtgärder som behövs för att möjliggöra flytt till 
Postens gamla lokaler. 
 
Yrkanden 
Perstorps Framtid med bifall av Ronny Nilsson (S), Sven-Erik 
Sjöstrand (V) tilläggsyrkar på ändamålsenliga lokaler i 
motsvarande standard i före detta Postens lokaler. 
 
Irena Långberg (MP) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande redogör för tilläggsyrkande som lagts som tillägg till 
kommunstyrelsens förslag samt yrkande på avslag från Irena 
Långberg (MP).  
 
Kommunfullmäktige beslutade med acklamation i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet. 
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Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att att i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, 

bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, 
för ett lån på 1 200 000 kronor med en årlig amortering om 
60 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till 
och med 2034-06-30, 

 
att lånet skall vara upptaget i svenska kronor, samt 
 
att  Budoklubben ska erbjudas ändamåls enliga lokaler i 

motsvarande standard i före detta Postens lokaler. 


