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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-17 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.55 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 52-54) 
Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen (§§ 52-54) 
 
 
 
 

Utses att justera Catharina Tann Pehr Magnusson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-09-23 kl. 13.15 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

52 - 62 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Catharina Tann Pehr Magnusson 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-09-17 

Datum för anslags uppsättande 2014-09-24 Datum för anslags nedtagande 2014-10-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 52 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om bland annat: 

 Genomförd utbildning för chefer i FAS 05 

 Genomförd kartläggning av hur organisationerna i Skåne 
Nordväst arbetar med ungdomsarbetslöshet  

 Kommande resa till Estland inom projektet Perstorp 
Prevent 

 Avbruten upphandling av kartsystemet GIS 

 Kommunens arbete gällande egna ansvarsområden i 
Skåne Nordvästs handlingsplan 

 Möte med Migrationsverket gällande mottagande av 
flyktingar 

 Centrumgruppens arbete gällande statsparken och torget 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 53 
 
Halvårsbokslut och årsprognos 2014  Dnr 2014.287 
 
Ekonomichef Anders Ottosson närvarar på sammanträdet och 
redogör för halvårsbokslut och årsprognos 2014.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga halvårsbokslutet och årsprognosen för 2014 till 

handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 54 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2014-06-30   
Dnr 2014.287 
 
Håkan Engström, ordförande kommunrevisionen, redovisar 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna revisorernas bedömning av delårsrapporten och 

att lägga den till handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Revisorerna 
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§ 55 
 
Bekämpningsmedelspolicy  Dnr 2014.172  
 
Inom kommunerna som har avtal med Söderåsens miljöförbund 
skiljer sig policy och användning av kemiska bekämpningsmedel 
år. Uppfattningen om att man bör använda kemiska 
bekämpningsmedel restriktivt finns dock hos alla kommuner. 
Samtidigt finns frågan om en policy måste innebära ett absolut 
förbud mot kemiska bekämpningsmedel. Klippans och Bjuvs 
kommun har idag en skriftlig policy medan Svalöv, Perstorp och 
Örkelljunga kommun har en muntlig policy. Vid ett av 
medlemskommunernas möte förra året uppkom frågan om hur 
arbetet med bekämpning av ogräs, svamp och skadedjur inom 
kommunerna bör gå till. Miljöförbundet fick i uppdrag att ta fram ett 
förslag på en gemensam bekämpningsmedelspolicy 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta förslaget till gemensam bekämpningsmedelspolicy. 
 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 56 
 
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, AV-media  
Dnr 2014.173 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
Direktionen för Kommunalförbundet AB Media Skåne har beslutat: 
 
Att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
Att överlämna revisionsberättelse till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja direktionen för AV-media ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret 2013. 
 
 
Delgivning 
AV-Media 
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§ 57 
 
Vision 2030 Dnr 2014.35 
 
Parlamentarisk grupp har utarbetat ett förslag till vision 2030 för 
Perstorps kommun. Förslaget har varit på remiss hos de politiska 
partierna samt hos intresseföreningar och allmänhet. 
 
Arnold Andréasson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jimmy Nilsson (SD) yrkar att texten på sid tio förtydligas till vilket 
bokslut de kommunala miljömålen ska redovisas i, samt att det på 
samma sida ändras till att avfallsmängden per invånare ska 
minskas. 
 
Ordförande frågar till på om fullmäktige först kan ta ställning till om 
visionen kan godkännas och att fullmäktige därefter tar ställning till 
om Jimmy Nilssons yrkande ska antas eller inte. Denna 
propositionsordning godkänns.  
 
Ordföranden ställer proposition på om visionen kan godkännas 
och får frågan besvarad med ett ja, därefter ställer ordföranden 
proposition på Jimmy Nilssons ändringsyrkande och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Sålunda har 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att godkänna vision 2030 
 
 
Delgivning 
Samtliga förvaltningar 
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§ 58 
 
Tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  Dnr 2013.95  
 
Ifrån barn- och utbildningsnämnden föreligger förslag till ändrade 
tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 
 
Martin Nilsson yrkar på återremiss för att förtydliga de stycken på 
sidan två i förslaget till tillämpningsföreskrifter som handlar om vid 
vilka tillfällen barnen kan nyttja förskola vid olika typer av ledighet 
samt när man kan frångå reglerna. 
 
Ordförande ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras nu 
eller om ärendet ska återremitteras och finner att, 
 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att ärendet återremitteras för att förtydliga de stycken, på sidan 

två i förslaget till tillämpningsföreskrifter, som handlar om 
vid vilka tillfällen barnen kan nyttja förskola vid olika typer 
av ledighet samt när man kan frångå reglerna. 

 
 
Delgivning 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 59 
 
Leader  Dnr 2014.208  
 
Kommunstyrelsen har fört en diskussion kring tillhörighet inom 
Leaderorganisationen. 
 
Ordförande framför en viljeinriktning att Perstorps kommun även i 
fortsättning ska tillhöra Leader Lag PH i den konstellation som det 
laget har idag. Ändras förutsättningarna bör frågan om tillhörighet 
tas upp för diskussion igen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att Perstorps kommun har viljeinriktningen att även i 

fortsättningen tillhöra Leader lag PH i den konstellation 
som det samarbetet har idag. Ändras förutsättningarna bör 
frågan om tillhörighet tas upp för diskussion igen. 

 
Sven-Erik Sjöstrand yrkar att fullmäktige beslutar enligt följande 
förslag: Att Perstorps kommun har viljeinriktningen att även i 
fortsättningen tillsammans med Hässleholms kommun bilda ett 
gemensamt område för lokalt ledd utveckling. 
 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjöstrands förslag 
mot kommunstyrelsens förslag och finner att: 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att Perstorps kommun har viljeinriktningen att även i 

fortsättningen tillsammans med Hässleholms kommun 
bilda ett gemensamt område för lokalt ledd utveckling. 

 
 
Delgivning 
Leader Lag PH 
Hässleholms kommun 
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§ 60 
 
Rekommendationer om att godkänna och anta reviderad 
förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten  
Dnr 2014.200  
 
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beslutade vid 
sitt sammanträde 2014-03-31 § 6 att rekommendera 
medlemskommunerna att genom fullmäktigebeslut anta den 
reviderade förbundsordningen att gälla från och med 2014-09-01. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta den reviderade förbundsordningen att gälla från med 

2014-09-01. 
 
 
Delgivning 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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§ 61 
 
Obesvarade motioner   
 
Nedan redovisas lagda motioner som fortfarande är obesvarade: 
 
Solpaneler 
Jämlik kommunal sponsring 
Förnybar energi 
Motion: Ridning på GC-väg och planering av nya GCR-vägar 
(gång/cykel/ridvägar) 
Kallelser från kommunstyrelsens ordförande 
Fixar Malte 
Syn, och hörselkonsulent 
Fritt matval 
Motion: ge barnen en giftfri vardag: Miljöpartiet föreslår att 
kommunens förskolor miljödiplomeras 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 62 
 
Motion angående sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde över internet  Dnr 2014.305 
 
Rubricerad motion har inkommit från Göran Strandqvist (PF). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att motionen får ställas, samt 
 
att lämna den till arbetsutskottet för beredning. 


