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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 20.00 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 30-36) 
Bo Nilsson, revisionens ordförande (§§ 30-36) 
 
 
 
 

Utses att justera Bengt Marntell Bo Dahlqvist 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2017-05-31 
 
Underskrifter 

 

 

Ordförande 

 
Paragrafer 

30 - 41 
  

  
Håkan Abrahamsson 

 

 Justerande   

  
Bengt Marntell 

Bo Dahlqvist 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-05-31 
Datum för anslags uppsättande 2017-06-01 Datum för anslags nedtagande 2017-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 30 
 
Allmänhetens frågestund   
 
Ingen fråga har inkommit. 
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§ 31 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
 Målarbetet pågår för fullt med förslag om 7 övergripande 

målområden 
 Budgetprocessen för 2018-års budget är i full gång 
 Kommande lansering av ny webbsida samt införande av e-

tjänster 
 Framtagande av gemensamma dokumentmallar 
 Pågående samverkan gällande exempelvis upphandling, 

överförmyndarverksamhet, växel, MAS, gemensam IT-drift samt 
eventuell samverkan inom andra områden 

 PRAO-elev från internationella skolan i Hässleholm 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 32 
 
Årsredovisning för år 2016  Dnr 2017.66 
 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 10,6 mkr, vilket är 3,3 
mkr bättre än budget.  
 
Budgeterat resultat, tkr   7 300 
 
Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr 
Kommunfullmäktige             12 
Kommunstyrelsen        728 
Räddningsnämnden            44 
Byggnadsnämnden           89 
Barn- och utbildningsnämnden  1 908 
Kultur- och fritidsnämnden            1 
Socialnämnden       250 
Summa    3 032 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr     268 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr     3 300 
 
Årets resultat, tkr                    10 600 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att med godkännande lägga årsredovisningen för år 2016 till 

handlingarna. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 33 
 
Hantering av över- och underskott i 2016 års drifts- och 
investeringsbudget  Dnr 2017.67 
 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 10,6 mkr, vilket är 3,3 
mkr bättre än budget. Avvikelserna i driftsbudgeten är 3,0 mkr 
bättre jämfört med budget och redovisas enligt nedan, 
 
   Resultat Tilläggslag/ Resultat 

2016 omdisp. 2016 
   tkr tkr tkr  
Kommunfullmäktige, revision           12         0              12 
Kommunstyrelsen        728         0               728 
Räddningsnämnden          44         0              44 
Byggnadsnämnden         -61     150              89 
Barn- och utbildningsnämnd          808  1 100         1 908 
Kultur- och fritidsnämnden            1         0                1 
Socialnämnden        250         0            250 
Summa           1 782       1 250         3 032 
 
Avvikelse i finansförvaltningen, kr             268 
 
Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr          3 300 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att till år 2017 överföra 3,3 mkr till kommunstyrelsen och att en 

fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,  
 
att det överförda beloppet om 3,3 mkr inte får användas så att 

det leder till ökade driftskostnader kommande år,  
 
att i övrigt avskriva samtliga överskott i 2016 års bokslut, samt 
 
att beträffande investeringsplanen godkänna överföring till år 

2017 enligt från ekonomichefen inkommen handling. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 34 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport  Dnr 2017.102 
 
Revisionens ordförande redovisar kortfattat för 
revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen och 
granskningsrapporter för år 2016 föreligger. 
 

 Revisionsberättelse för 2016 
 Revisorernas redogörelse för år 2016 
 Granskningsrapport för Perstorps Bostäder AB år 2016 
 Granskningsrapport för Perstorps Näringsliv AB för år 2016 
 Granskningsrapport för Perstorps Fjärrvärme AB för år 

2016 
 Granskningsrapport Norra Åsbo Renhållnings AB för år 

2016 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 

 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter 

ansvarsfrihet för år 2016, samt 
 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen och övriga 

dokument till handlingarna. 
 
 
Skickas till: 
Revisorerna 
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§ 35 
 
Kommunalförbundet Medelpunkten: Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2016  Dnr 2017.94 
 
Medelpunkten har inkommit med årsredovisning och 
revisionsrapport för 2016. Fullmäktige har att ta ställning till 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja direktionen för Medelpunkten ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2016 och att godkänna årsredovisningen. 
 
 
Skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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§ 36 
 
Söderåsens miljöförbund: Årsredovisning samt 
revisionsrapport 2016  Dnr 2017.78 
 
Från Söderåsens miljöförbund har inkommit årsredovisning samt 
revisionsrapport för 2016 för godkännande i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund 

gällande verksamhetsåret 2016, 
 
att inte reglera 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 

tkr, med motiveringen att det negativa resultatet beror på 
synnerliga skäl, vilket är föranlett av extraordinära 
kostnader för avtal gällande avgångsvederlag, 

 
att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordförande 

Marianne Zackrisson samt vice ordförande Marcus 
Zadenius för verksamhetsåret 2016, 

 
att bevilja övriga ledamöter i direktionen ansvarsfrihet, samt 
 
att särskilt notera revisionens kritik som framförs mot 

ledamöterna. 
 
Yrkanden mm 
Ulla-Britt Brandin anmäler jäv och Bengt Jarring inträder i hennes 
ställe. Ronny Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Lennart Johansson med bifall av Hans Stifors, Bo Dahlqvist och 
Jimmy Nilsson yrkar att kommunen ska göra en åtalsanmälan för 
trolöshet mot huvudman enligt brottsbalken 10 kap 5 § mot tidigare 
ordföranden Marianne Zackrisson. Ronny Nilsson yrkar avslag på 
Lennart Johanssons yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår följande 
propositionsordning, att fullmäktige tar ställning till en att-sats i taget 
och därefter till Lennart Johanssons tilläggsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns och genomförs varvid 
kommunfullmäktige beslutat, 
 
att godkänna årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund 

gällande verksamhetsåret 2016, 
 
att inte reglera 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 

tkr, med motiveringen att det negativa resultatet beror på  
 



 9 (14) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-31 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 synnerliga skäl, vilket är föranlett av extraordinära 

kostnader för avtal gällande avgångsvederlag, 
 
att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordförande 

Marianne Zackrisson samt vice ordförande Marcus 
Zadenius för verksamhetsåret 2016, 

 
att bevilja övriga ledamöter i direktionen ansvarsfrihet, samt 
 
att särskilt notera revisionens kritik som framförs mot 

ledamöterna. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår därefter följande 
propositionsordning: Nej-röst för bifall till Lennart Johanssons m. fl 
yrkande, ja-röst för avslag till detsamma. Denna 
propositionsordning godkänns och genomförs varvid ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. Votering 
begärs och genomförs enligt följande propositionsordning: Nej-röst 
för bifall till Lennart Johanssons m. fl yrkande, ja-röst för avslag till 
detsamma. Voteringen genomförs och utfaller med 19 ja mot 15 nej 
och en avstår enligt bilaga varvid, 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att avslå Lennart Johanssons med fleras tilläggsyrkande 
 
Perstorps Framtid reserverar sig till förmån för eget yrkande 
gällande åtalsanmälan av förre ordföranden i Söderåsens 
miljöförbund, Marianne Zackrisson. 
 
Ulla-Britt Brandin återinträder. 
 
Skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 37 
 
Redovisning av ej avgjorda motioner  Dnr 2016.193 
 
Följande motion bereds av socialnämnden: 
Motion ang personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning  Dnr 2016.193 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera motionen. 
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§ 38 
 
Avsägelse som ersättare i fullmäktige  Dnr 2017.83 
 
Fredrich Gunnarsson (M) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar,  
 
att bevilja avsägelsen, samt 
 
att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
 
 
Skickas till: 
Länsstyrelsen Region Skåne 
Lönekontoret 
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§ 39 
 
Avsägelse som vice ordförande i valnämnden  Dnr 2017.103 
 
Lennart Johansson (PF), har inkommit med en avsägelse som vice 
ordförande i valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja avsägelsen från Lennart Johansson. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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§ 40 
 
Avsägelse som ordförande i valnämnden  Dnr 2017.104 
 
Marianne Zackrisson (S), har inkommit med en avsägelse som 
ordförande i valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja avsägelsen från Marianne Zackrisson. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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§ 41 
 
Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för den gångna 
terminen, önskar samtliga en trevlig sommar och skickar ett särskilt 
tack till personalen som gjort alla goda smörgåsar till fullmäktige. 
 
Vice ordförande önskar ordförande och hans familj en trevlig 
sommar. 


