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Reservation avseende budget 2023 och flerårsplan 2024 - 2025 

Perstorps Bostäder AB - Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 

Perstorps Bostäder AB har sedan många år tillbaka erhållit totalt 7 250 000 kronor i villkorat 
räntefritt aktieägartillskott, vilket beslutades då bolaget tidigare kommit på obestånd.  Ett 
villkorat aktieägartillskott innebär att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna 
kapital medger det. I den senast presenterade årsredovisningen 2021 redovisas fritt eget kapital 
till 18 580 000 kronor. Villkorade aktieägartillskott ska betalas tillbaka när det finns 
balanserade vinstmedel i aktiebolaget. Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet är 
inte resultatpåverkande och bokförs endast inom balansräkningen. Beslut tas vid den ordinarie 
bolagsstämman eller vid en extra bolagsstämma.  

Vi yrkar på att det villkorade räntefria aktieägartillskottet om totalt 7 250 000 kronor ska 
återbetalas under åren 2023 - 2026 med 1 812 500 kronor per år.  

Perstorp Näringslivs AB - Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 

Perstorp Näringslivs AB har sedan många år tillbaka erhållit totalt 2 456 000 kronor i villkorat 
räntefritt aktieägartillskott, vilket beslutades då bolaget tidigare kommit på obestånd. Ett 
villkorat aktieägartillskott innebär att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna 
kapital medger det. I den senast presenterade årsredovisningen 2021 redovisas fritt eget kapital 
till 3 176 000 kronor. Villkorade aktieägartillskott ska betalas tillbaka när det finns balanserade 
vinstmedel i aktiebolaget. Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet är inte 
resultatpåverkande och bokförs endast inom balansräkningen. Beslut tas vid den ordinarie 
bolagsstämman eller vid en extra bolagsstämma.  

Vi yrkar på att det villkorade räntefria aktieägartillskottet om totalt 2 456 000 kronor, ska 
återbetalas under åren 2023 - 2026 med 614 000 kronor per år.  

Samarbetsavtal mellan BUN och Helsingborgs IF gällande ämnet specialidrott 

Avtalet reglerar de båda parternas ansvar i samband med införandet av specialidrott på 
Centralskolan årskurs 7 - 9. BUN ansvarar för projektet men behöver tillskott för att kunna 
genomföra projektet. Uppstart är hösten 2022 med årskurs 7. Avtalet löper t o m läsåret 
2024/2025 och är kostnadsberäknat till sammanlagt 3 210 000  kronor. 

Den 16 mars 2022 beslutar kommunstyrelsen att tillskjuta 210 tkr från kommunstyrelsens 
förfogande för år 2022, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden skriver 
samarbetsavtal med Helsingborgs IF, samt att hänsyn tas i budgetberedningen till 
kostnadsökningen inför budgettilldelning år 2023. Den 10 april 2022 undertecknas avtalet med 
Helsingborgs IF. Vi välkomnar medel som går till barnen, men reagerar på att 
kommunstyrelsen gett sitt godkännande till att barn- och utbildningsnämnden kan teckna ett 
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avtal vilket är kostnadsberäknat till sammanlagt 3 210 000 kronor, utan att detta diskuterats i 
budget-beredningen och om detta ryms i kommande budgetar. 

Näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsens ram föreslås en utökad budgetram år 2023 med 0,3 mnkr för att ges 
möjlighet att implementera näringslivsstrategin. Det finns ingen presenterad 
näringslivsstrategi och vi förutsätter att en sådan hanteras inom befintliga resurser, samt vi 
anser att en implementering av den förväntade näringslivsstrategin inte föranleder ett behov av 
utökning av kommunstyrelsens budgetram. Vi yrkar på att avslå framställan om en utökning 
av kommunstyrelsens budgetram med 300 tkr för att implementera en näringslivsstrategi.   

Barntrafikskola 

Vi föreslår att en barntrafikskola anläggs där skolor och förskolor kan erbjudas teoretisk och 
praktisk trafikutbildning för barnen. För våra framtida cyklister ger detta en möjlighet att känna 
sig säkrare i trafiken och att trafikutbildning till barnen kan erbjudas fr o m 2024-01-01. 

Investeringskostnad år 2023                                                            2 000 tkr 

Driftskostnad/år 

Personalkostnad (25%)                                                                         130 tkr 

Avskrivningskostnad (investering, 20 år)                                        100 tkr 

Räntekostnad (internränta 2,0 %)                                                      60 tkr 

Underhållskostnad                                                                                  60 tkr 

Summa                                                                                                       350 tkr 

2023                    0                                                       2024                    350 
tkr                                            2025                    350 tkr 

Hemtjänsten 

Inför valet presenterade Socialdemokraterna följande löfte till kommuninvånarna "Perstorp 
ska ha Skånes bästa hemtjänst. I Perstorp ska de äldre känna att personalen har tid att sitta 
ned, prata en stund och bry sig om dem", och detta står vi givetvis bakom.  Arbetssituationen 
och bristerna inom hemtjänstverksamheten har varit kända under många år. Vi är övertygade 
om att en utökad delaktighet från hemtjänstpersonalen, kan förbättra situationen för både de 
äldre och personalen. På förekommen anledning föreslås att hemtjänstverksamheten tillförs 
650 tkr som en engångsinsats under budgetåret 2023, vilket ska användas till att det görs en 
omstart i ny organisationsform. 

2023                    650 
tkr                                            2024                    0                                                        2025       
             0  
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Fixartjänst 

Fallolyckor bland äldre är ett stort problem i Sverige på grund av det lidande som olyckorna 
förorsakar, och också på grund av att fallolyckor är förknippade med stora kostnader. 

Det är möjligt för en kommun att förse kommunens äldre med vissa servicetjänster utan krav 
på behovsprövning (Lag om Vissa kommunala befogenheter, 2009:47). 

Fixartjänsten ska vara kostnadsfri och kan erbjudas till dem som har en funktions-nedsättning, 
eller är pensionär på grund av ålder eller sjukdom. Material som behövs för att utföra arbetet 
står beställaren för. Arbetsuppgifterna ska vara enkla och inte kräva fackmannakunskap.  

Syftet med fixartjänsten är att förebygga fallolyckor i egna hemmet . Dessa sysslor handlar 
ofta om att klättrar upp på stolar och stegar för att exempelvis byta gardiner, glödlampor eller 
säkringar. Vi bedömmer att fixartjänster kan anses vara väl använda pengar sett ur såväl 
samhälleligt som kommunalt perspektiv, och att fixartjänst kan erbjudas fr o m 2023-09-01. 

Driftskostnad/år                          

Personalkostnad (100%)/år                                                             515 tkr 

Leasingkostnad/år                                                                                 55 tkr 

Verktyg mm                                                                                             15 tkr 

Övrigt/år                                                                                                    15 tkr 

Summa                                                                                                     600 tkr 

2023                    600/12 * 4 = 200 tkr                  2024                    600 
tkr                                            2025                    600 tkr 

Arvoden, ersättningar och partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde de 31 augusti 2022 om revidering av 
arvoden, ersättningar och partistöd. Vi noterar att beslutet togs innan valet, vilket innebär att 
Vi I Perstorp och Vänsterpartiet som respektive parti inte kunde påverka beslutet. 

Arvode till ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande erhåller 65 000 kronor/månad och övriga ordförande räknas 
upp i enlighet med nuvarande bestämmelser med grundval på arvodet för kommun-styrelsens 
ordförande. Gällande månadsarvode för kommunstyrelsens ordförande är 58 706 
kronor/månad, vilket innebär en ökning av månadsarvodet med 6 294 kronor/månad vilket och 
en höjning med 10,7  procent, vilket kan jämföras med en budgeterad löneökning för 
kommunens personal är 2,0 procent.  
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Den totala kostnadsökningen för samtliga ordförande är 210 000 kronor per år inklusive 
arbetsgivaravgift, och är beräknat utöver en höjning på ca 2,6 procent enligt gällande 
bestämmelser. 

Sammanträdesarvode 

Enligt gällande bestämmelser ska arvodet höjas med ca 2,6 procent fr o m 2023-01-01, men 
enligt beslut 2022-08-31 i kommunfullmäktige, höjs ersättningen med 29,0 procent för första 
timmen och med 16,3 procent för påföljande halvtimme. Den totala kostnads-ökningen är 90 
000 kronor per år inklusive arbetsgivaravgift.  

Partistöd 

Enligt gällande bestämmelser beräknas partistödet utifrån 1/5 av prisbasbeloppet per mandat 
och år, och att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i 
kommunfullmäktige representerat parti, samt att 70 procent av totalsumman fördelas per 
mandat.  

Enligt gällande bestämmelser skulle partistödet under år 2023 bli 284 000 kronor, beräknat på 
27 mandat och 8 partier representerade i kommunfullmäktige.  

Enligt beslut 2022-08-31 i kommunfullmäktige § 55 höjs partistödet till 336 000 kronor, vilket 
medför en kostnadsökning med 50 000 kronor. 

Vi anser att i ett svårt ekonomiskt läge höja de politiska arvodesnivåerna och partistödet, inger 
inte förtroende till företagare och medborgare i kommunen, vilka  dagligen kämpar för att klara 
kostnadshöjningar för räntor, livsmedel, el, bensin och diesel mm.    

På förekommen anledning yrkar vi på att beslutet i kommunfullmäktige § 55 den 31 augusti 
2022 gällande revidering av arvoden, ersättningar och partistöd upphävs , vilket innebär 
minskade kostnader om totalt 350 tkr, samt 

att arvode till ordförande och sammanträdesarvoden följer gällande arvodesnivå med hänsyn 
till förändringen i SCB index, Konjunkturstatistik - löner för kommuner (KLK), 

att sammanträdesarvodet fr o m år 2023 även ska utbetalas till närvarande ersättare i nämnder 
och styrelser, 

att arvode till gruppledare i kommunfullmäktige ersätts med 500 kronor per mandat, samt  

att partistöd ska ersättas enligt gällande bestämmelser. 

Vi hävdar  

att det inte är förenligt med god ekonomisk hushållning  att kommunstyrelsen kan ge sitt 
godkännande till barn- och utbildningsnämnden att teckna ett avtal, vilket är kostnads-beräknat 
till sammanlagt 3 210 000 kronor, utan att detta diskuterats i budgetberedningen och om detta 
ryms i kommande budgetar, samt 
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att i ett svårt ekonomiskt läge höja de politiska arvodesnivåerna och partistödet, inger inte 
förtroende till företagare och medborgare i kommunen, vilka  dagligen kämpar för att klara 
kostnadshöjningar för räntor, livsmedel, el, bensin och diesel mm.   

  

Vi yrkar på att budgeten för år 2023 och flerårsplanen 2024 -2025 justeras och ändras 
enligt nedan; 

att anmäla till styrelsen för Perstorps Bostäder AB att det sedan tidigare utbetalda villkorade 
räntefria aktieägartillskottet om totalt 7 250 000 kronor, ska återbetalas under åren 2023 - 2026 
med 1 812 500 kronor per år,  

att anmäla till styrelsen för Perstorp Näringslivs AB att det sedan tidigare utbetalda villkorade 
räntefria aktieägartillskottet om totalt 2 456 000 kronor, ska återbetalas under åren 2023 - 2026 
med 614 000 kronor per år,  

att avslå framställan om en utökning av kommunstyrelsens budgetram med 300 tkr för att 
implementera en näringslivsstrategi,   

att under kommunstyrelsens ansvarsområde anlägga en barntrafikskola, vilken fr o m 2024-
01-01 ska erbjuda trafikutbildning för barnen,  

att avsätta 2,0 mnkr i investeringsbudgeten för år 2023 till en barntrafikskola, vilken 
finansieras genom att projekt avseende markhantering minskas med 0,4 mnkr, projekt 
avseende mindre anläggningsarbeten minskas med 0,6 mnkr samt projekt avseende 
fastighetsunderhåll/periodiskt underhåll minskas med 1,0 mnkr,  

att driftskostnaden för barntrafikskolan om 350 tkr fr o m år 2024 finansieras genom att minska 
anslagen för arvoden, sammanträdesarvoden och partistöd under respektive nämnd/styrelse 
med 350 tkr,  

att det görs en omstart i ny organisationsform i hemtjänstverksamheten med målsättningen att 
få en fungerande hemtjänst med en utökad delaktighet från hemtjänstpersonalen som kan 
verkamheten, och att tillse så att planeringsverktyget används på så sätt att personalen och 
brukarna kan ge respektive få den vårdinsats man enligt beslutad biståndsbedömning har rätt 
till , och som en engångsinsats öka socialnämndens budgetram år 2023 med 650 tkr, vilket 
finansieras genom att minska anslagen för arvoden, sammanträdesarvoden och partistöd under 
respektive nämnd/styrelse med 350 tkr samt 300 tkr genom att avslå framställan om en 
utökning av kommunstyrelsens budgetram för att implementera en näringslivsstrategi,   

att inom kommunstyrelsens ansvarsområde införa en kostnadsfri fixartjänst med start den 1 
september 2023 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda riktlinjer för fixartjänsten,  

att öka kommunstyrelsens budgetram med 200 tkr för år 2023 och med 600 tkr per år under 
åren 2024 - 2025 avseende ökade driftskostnader för fixartjänstverksamheten, vilket 
finansieras genom att minska anslaget för oförutsedda kostnader under finansierings-
verksamheten med motsvarande belopp under respektive år, 
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att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 55 den 31 augusti 2022 gällande revidering av 
arvoden, ersättningar och partistöd, vilket innebär minskade kostnader om totalt 350 tkr, 

att arvode till ordförande och sammanträdesarvoden följer gällande arvodesnivå med hänsyn 
till förändringen i SCB index, Konjunkturstatistik - löner för kommuner (KLK), 

att sammanträdesarvodet fr o m år 2023 även ska utbetalas till närvarande ersättare i nämnder 
och styrelser, 

att arvode till gruppledare i kommunfullmäktige ersätts med 500 kronor per mandat, samt  

att partistöd ska ersättas enligt gällande bestämmelser. 

  

  

  

  

  

  


