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§ 1 
 
Allmänhetens frågestund 
 
 
Sammanfattning 
Ingen fråga har inkommit från allmänheten 
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§ 2 
 
Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag 
2021/20 
 
Sammanfattning 
Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om 
aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.  
 
Vid dagens sammanträde delges information från socialnämnden, byggnadsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och Perstorp Näringslivs AB. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
 
Under denna punkt är Kim Svitzer ordförande.
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§ 3 
 
Kommundirektören informerar 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: Covid-19-pandemin, broraset på 
Gustavsborgsvägen, segregationsmedel 2021, personalförändringar, genomförd 
medarbetarundersökning, evakuering av kommunhuset och bokslutsarbetet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 4 
 
Attestreglemente 
2020/242 
 
Sammanfattning 
Syftet med attestreglementet är att trygga kommunens tillgångar. Det är ett skydd både 
för Perstorps kommun och för den anställde. Attestreglementet är en del av kommunens 
interna kontroll. Målsättningen är att attestering av ekonomiska transaktioner ska 
motverka förekomsten av oavsiktliga fel och oegentligheter. 
 
Reglementet är utformat som ett ramverk där de grundläggande bestämmelserna om 
attesträtten finns med. Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvis-
ningarna. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av 
reglementet och tar vid behov initiativ till förändringar. Kommunledningsförvaltningen 
ansvarar för tillämpningsanvisningarna till attestreglementet 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna attestreglementet 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 5 
 
Fakturerings- och kravpolicy 
2020/253 
 
Sammanfattning 
Central kravpolicy antogs för Perstorp 1996. En uppdatering och revidering av denna 
har skett.  
 
Policyn anger hur hantering avseende fakturering och kravhantering ska ske. Det är 
viktigt att skapa effektiva kravrutiner och ett enhetligt och konsekvent agerande 
gentemot kommunens alla kunder.  
 
Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid. För att 
nå detta mål ska kommunen nyttja sina lagliga befogenheter att få betalning. Kravet att 
få betalt bör dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada 
eller olägenhet. 
 
Torgny Lindau yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta fakturerings- och kravpolicyn, samt  
 
att policyn därmed ersätter tidigare central kravpolicy  
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 6 
 
Egenavgift familjerådgivning 
2020/224 
 
Sammanfattning 
Kommunen är enligt Socialtjänstlagen ( SoL 5 kap §3) ålagd att erbjuda familjeråd-
givning. Avgift får tas ut men får inte överstiga kommunens självkostnader (SoL 8 kap 
§ 2). Utförare kommer att debitera kommunen för utförda tjänster och uteblivna besök 
som inte avbokas senast 24 h före besök.  
 
Avgift för familjerådgivning varierar i de skånska kommunerna mellan 200-400kr /par 
och samtal samt 200 kr för enskilda samtal. Socialnämnden har föreslagit en enhetlig 
avgift på 200 kr/ samtal oavsett om den sker i par eller enskilt.  
 
Ronny Nilsson, Elisabeth Holmer och Jimmy Nilsson yrkar avslag på förslaget om 
egenavgift. 
Lennart Johansson, Jenny Delén och Patrik Ströbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsordning 
 
Ordföranden föreslår att de båda attsatserna behandlas tillsammans, vilket han finner 
fullmäktige bifalla. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkande, och finner att 
fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning föreslås: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, nej-röst 
för avslag. Propositionsordningen godkänns. Upprop förrättas. 
 
Voteringen utfaller med 19 röster för kommunstyrelsens förslag och 16 röster för 
avslagsyrkandet, enligt bifogad voteringslista. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller 
enskild, samt  
 
att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Socialnämnden
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§ 7 
 
Omprioritering och tilläggsbudget 2021 - NSVA 
2020/259 
 
Sammanfattning 
NSVA har inkommit med en förfrågan kring att omprioritera investeringsposter samt en 
utökning av tidigare beslutad investeringsram inom VA-kollektivets investeringsbudget. 
Detta på grund av uppkomna förändringar i behov och prioriteringar för verksamhet. 
NSVA presenterar investeringsbudget i sin affärsplan, dessa beräkningar gjordes under 
sommaren för Perstorps räkning.  
 
Under internbudgetarbete resurssätts investeringarna utifrån ny detaljerad information 
vilket kan leda till förändringar i tidigare beslutad investeringsbudget. Förslag till 
förändringar redovisas i bilagor. Total utökning av investeringsram är 625 tkr. Åtgärder 
för Toarp förslås tidigareläggas från 2022 för att säkerställa vattenproduktionen på kort 
sikt. 
 
Dessa förändringar sker utan taxeförändring.  
 
Torgny Lindau, Ronny Nilsson och Anette Lantz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna tilläggsbudget för investeringar med 625 tkr för VA-kollektivet, samt 
 
att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Teknik- och servicechef 
NSVA
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