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§ 90

Allmänhetens frågestund

Ingen fråga har inkommit från allmänheten
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§ 91

Kommundirektören informerar
2018/9

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet och projekt såsom bland annat:
Det fantastiska skolresultatet, kommunen har klättrat från plats 290 till plats 75 i 
kommunrankingen, kommande utbildningar för samtliga förtroendevalda den 5 februari 
och den 14 februari i Ugglehallen kl. 13-18 båda dagarna och pågående rekrytering av 
projektledare för att arbeta med de medel kommunen erhållit gällande socioekonomisk 
segregation. 

Kommunfullmäktige beslutar,

att tacka för informationen
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§ 92

Information från nämnder och styrelser
2018/36

Sammanfattning
Ordförandena för kommunstyrelsen, valnämnden (skriftlig rapport), 
överförmyndarnämnden, Perstorps Bostäder AB, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps 
Fjärrvärme AB informerar kortfattat om vad som pågår just nu gällande deras 
verksamheter. Revisionens ordförande har anmält förhinder.

Kommunfullmäktige beslutar,

att tacka för informationen
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§ 93

Budgetförslag 2019 och flerårsplan 2020 – 2021
2018/235

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021. Ärendet med undantag 
av skattesatsen återremitterades till kommunstyrelsen efter behandling i fullmäktige den 
28 november och återupptas härmed.

Kommunstyrelsen föreslog 2018-11-14 kommunfullmäktige besluta,

1. att uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och 
verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för 
åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige 
senast den 31 mars 2019, 

2. att öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av 
kökspersonal med 100 % tjänst,

3. att öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade 
bygglovsavgifter,

4. att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende 
behov av nya förskoleavdelningar, 

5. att öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till 
undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar 
och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor),

6. att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % 
tjänst till kulturskolan, 

7. att med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande 8. 
samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera 1 030 000 kronor under 
finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen, samt

9. att notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka 
segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019. 

10. att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 
2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att 
detta beslutas av kommunstyrelsen,
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11. att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 för respektive 
nämnd/styrelse enligt följande; 

Nämnd/styrelse       2019                    2020             2021
         tkr                       tkr                 tkr

Kommunfullmäktige                 1 310                          1 330                            1 350
Kommunstyrelsen   49 159                        50 649                          53 999
Räddningsnämnden     5 199                          5 349                            5 529
Byggnadsnämnden     4 446                          4 526                            4 616
Barn- och utb.nämnden         181 545                      184 795                        188 155
Socialnämnden 148 944                      151 564                        154 234
Kultur- och fritidsnämnden     26 631                        27 961                          28 351
Summa                             417 234                      426 174                        436 234

Årets resultat     8 700                   8 800            8 900

12. att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2019, höjts med totalt 23 090 000 
kronor jämfört med budgetåret 2018, 

13. att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det 
nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor 
reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar kostnadsbärare inom 
finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel 
beslutas av kommunstyrelsen,

14. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under 
finansieringsverksamheten under åren 2019 - 2021, och att en eventuell 
fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

15. att de ekonomiska nettoramarna för åren 2020 och 2021 är preliminära,

16. att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2019, inklusive 
resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål 
och flerårsplan för år 2020 och 2021, 

17. att kommunstyrelsen under år 2019 med anledning av en utökad 
investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med 
högst 24,0 Mkr,

18. att kommunstyrelsen under år 2019, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018, 

19. att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de 
ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,

20. att fastställa utdebitering för år 2019 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat), 
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21. att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 
förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket 
medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2019-01-01 
(prisbasbelopp 2019 = 46 500 kronor, prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, 
vilket medför en höjning med 2,20 %) 

vatten               6,20 kronor/m3         (ökning med 0,15 kr/m3)
avlopp             16,20     ”                    (ökning med 0,35 kr/m3) 
summa             22,40 kronor/m3         (ökning med 0,50 kr/m3)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus
vatten             355 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp             718       ”           ”                (ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa          1 073 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga
vatten             502 kronor/tariffenhet / år (ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
avlopp          1 017       ”           ”               (ökning med 22 kr/tariffenhet/år)
summa          1 519 kronor/tariffenhet / år (ökning med 33 kr/tariffenhet/år)

22. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr 
till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,

23. att fr o m 2019-01-01 höja lunchpriset för personal till 60 kronor (kommunens 
självkostnadspris), vilket innebär att personal som äter pedagogisk måltid 
betalar 50 procent av ordinarie pris,  

24. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara 
bestämmelserna om balanskravet,  

25. att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott 
redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter 
redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som 
nämnden beslutat, 

26. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som 
föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur 
finansieringen skall ske, samt

27. att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess 
sammanträde i september månad 2019

Skattesatsen (att-sats nr 20) beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-28.
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Kommunfullmäktige 2018-12-12, yrkanden:
Torgny Lindau (PF), Bengt Marntell (C), Patrik Ströbeck (M), Anette Lantz (M) och Pia 
Galia (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Nilsson (S), yrkar bifall till egna, i kommunstyrelsen, lagda yrkanden enligt 
nedan:

Att budgeten för 2019 och flerårsplaner 2020-2021 anpassas och ändras enligt nedan:

1. Att höja de kommunala lånen för år 2019 med 6 miljoner kronor för att påbörja 
byggnationen av en konstgräsplan och i investeringsbudgetens flerårsplan härmed 
minska med samma summa 2021, dvs. en tidigareläggning av planerat 
genomförande.

2. Att driftskostnaden för konstgräsplanen från 2020 finansieras med 1 miljon kronor i 
finansieringsverksamhetens flerårsplaner för oförutsedda kostnader.

3. Att reserverade medel inom finansieringsverksamheten om 1 240 000 kr tillförs 
socialnämndens ramar inom hemtjänstverksamheten för bättre budgetsituation 
avseende nödvändigt personalbehov och därtill kopplade kostnader.

4. Att inte höja avsättningen till framtida ökade pensionskostnader till 6 miljoner 
kronor, utan precis som sedan 2007 fortsätta avsätta 5 miljoner kronor årligen och att 
1 miljon kronor årligen tillförs Kultur och fritidsnämndens ramar för att finansiera 
utökat öppethållande på Ozvald med inriktning på sommarlovsöppen fritidsgård 
genom att använda medel från oförutsedda kostnader i majoritetens budget. 

5. Att budgeten för strategiska markinköp minskas med 1 miljon och att dessa pengar 
används till utveckling av skolornas utemiljö avseende lekutrustning.

6. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom Fastighets- och Städ förvaltningen 
utan att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa 
investeringsmedel används till utveckling av skolornas utemiljö avseende 
lekutrustning.

7. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom VA sidan utan att dessa istället leasas 
och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (450 000 kr) 
används till en utredning genom NSVA innan de omfattande investeringarna sker 
inom VA området för att säkerställa att rätt åtgärder sker långsiktigt tekniskt och 
driftsformsmässigt.

8. Att inte genomföra trafikutredningar 2019 om 600 000 kr utan istället finansiera 
redan beslutad utredning om framtida Trygghetsboende där ny inriktning blir en 
helt ny tillbyggnad och koncentration av SÄBO till Österboområdet och flytt dit av 
boende på Ybbåsen som sedan i sin tur totalrenoveras till ett möjligt modernt 
Trygghetsboende.
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9. Att byte av elbilar 2020 inte genomförs utan att dessa istället leasas och kostnaden 
tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (1 560 000 kr) används till 
utredning kring total-renovering av Ybbåsen såsom framtida modernt 
Trygghetsboende i första hand eller annan alternativ satsning på Trygghetsboende i 
Perstorps Kommun i andra hand.

10. Att användande av finansieringsmedel (helt eller till delar) avseende förbättrad 
trafiksituation på väg 108 vid Bälingebadet om 3 miljoner kronor förutsätter 
medfinansiering från Trafikverket såsom vägansvarig, då inte hela kostnaden bör bäras 
av skattekollektivet i Perstorp.

Torgny Lindau (PF) yrkar avslag till socialdemokraternas yrkande. 

Ordförande förslår följande propositionsordning: Att först ställa socialdemokraternas 
yrkande, att-sats för att-sats mot kommunstyrelsens förslag att-sats nr 16, och att därefter 
ställa proposition på kommunstyrelsens övriga att-satser i klump då inget motförslag 
finns gällande dem. Propositionsordningen godkänns, röstningen genomförs på samtliga 
att-satser och ordförande finner att kommunfullmäktige röstat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs gällande socialdemokraternas att-satser 3, 7 
och 9 och genomförs enligt följande propositionsordning, den som röstar för 
kommunstyrelsens förslag säjer ja, den som röstar på socialdemokraternas yrkande säjer 
nej, voteringen (bilaga 1) utfaller enligt följande:
Socialdemokraternas att-sats nr 3: 26 ja, 9 nej
Socialdemokraternas att-sats nr 7: 19 ja, 16 nej
Socialdemokraternas att-sats nr 9: 19 ja, 16 nej
Således har kommunfullmäktige röstat i enlighet med kommunstyrelsens förslag gällande 
samtliga punkter som socialdemokraterna haft motyrkanden på. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot budgetbeslutet 2019 och beslut kring budget i 
flerårsplaner 2020-2021 till förmån för eget yrkande.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens övriga att-satser (med undantag av 
att-sats nr 20 som redan är beslutad) där inget motförslag finns och finner att,

Kommunfullmäktige beslutat,

i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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§ 94

Val av barn- och utbildningsnämnd
2018/259

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter, nio ersättare, en ordförande, en 1:e vice 
ordförande samt en 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande redogör för 
valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Marie Gärdby (C), Kim Svitzer (PF), Mikael Malm (S), Yvonne 
Långström (PF), Anette Lantz (M), Lis-Beth Wiberg (MP), Valter Titusson (S), Pia Galia 
(SD) och Rickard Andersson (SD),
att som ersättare välja Evelina Åhlén (C ), Desiree Hansson (PF), Veronicha Pettersson 
(S), Thony Ljungh (PF), Kasandro Murad (M), Håkan Abrahamsson (PF), Ljubica 
Marusic (S), Roger Svensson (SD) och Katarina Svensson (SD), samt
att som ordförande välja Marie Gärdby, 1:e vice ordförande Kim Svitzer och 2:e vice 
ordförande Mikael Malm.

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Marie Gärdby (C), Kim Svitzer (PF), Mikael Malm (S), Yvonne 
Långström (PF), Anette Lantz (M), Lis-Beth Wiberg (MP), Valter Titusson (S), Pia Galia 
(SD) och Rickard Andersson (SD), 

att som ersättare välja Evelina Åhlén (C ), Desiree Hansson (PF), Veronicha Pettersson 
(S), Thony Ljungh (PF), Kasandro Murad (M), Håkan Abrahamsson (PF), Ljubica 
Marusic (S), Roger Svensson (SD) och Katarina Svensson (SD), samt

att som ordförande välja Marie Gärdby, 1:e vice ordförande Kim Svitzer och 2:e vice 
ordförande Mikael Malm

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 95

Val av byggnads- och trafiknämnd
2018/260

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter, fem ersättare, en ordförande och en vice 
ordförande i byggnads- och trafiknämnden för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-
31. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Hans Stifors (PF, Nils-Börje Jönsson (C ), Patrik Ströbeck (M), 
Boel Rosdahl (S) och Anders Jelander (SD),
att som ersättare välja Birger Månsson (PF), Christer Tingren (C ), Kasandro Murad (M), 
Ronny Nilsson (S) och Birger Henriksson SD, samt
att som ordförande välja Hans Stifors och som vice ordförande Boel Rosdahl

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Hans Stifors (PF, Nils-Börje Jönsson (C ), Patrik Ströbeck (M), 
Boel Rosdahl (S) och Anders Jelander (SD), 

att som ersättare välja Birger Månsson (PF), Christer Tingren (C ), Kasandro Murad (M), 
Ronny Nilsson (S) och Birger Henriksson SD, samt

att som ordförande välja Hans Stifors och som vice ordförande Boel Rosdahl

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Byggnadsnämnden
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§ 96

Val av socialnämnd
2018/269

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter, nio ersättare, en ordförande, en 1:e vice 
ordförande samt en 2:e vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019-01-01 
– 2022-12-31. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Jenny Delén (M), Göran Långström (PF), Elisabeth Holmer (S), 
Håkan Abrahamsson (PF), Ulla-Britt Brandin (KD), Britt-Inger Andréasson (C ), 
Catharina Tann (S), Percy Stoltz (SD) och Anders Jelander (SD),
att som ersättare välja Anna Wendt (M), Lena Björnstedt (PF), Berith Lantz (S), Astrid 
Rietz (PF), Lis-Beth Wiberg (MP), Mats Ekedahl (C ), Krister Lundström (S), Pia Galia 
(SD) och Mona Lisa Stålbrand (SD), samt
att som ordförande välja Jenny Delén (M), 1:e vice ordförande Göran Långström (PF) 
och 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S).

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Jenny Delén (M), Göran Långström (PF), Elisabeth Holmer (S), 
Håkan Abrahamsson (PF), Ulla-Britt Brandin (KD), Britt-Inger Andréasson (C ), 
Catharina Tann (S), Percy Stoltz (SD) och Anders Jelander (SD),

att som ersättare välja Anna Wendt (M), Lena Björnstedt (PF), Berith Lantz (S), Astrid 
Rietz (PF), Lis-Beth Wiberg (MP), Mats Ekedahl (C ), Krister Lundström (S), Pia Galia 
(SD) och Mona Lisa Stålbrand (SD), samt

att som ordförande välja Jenny Delén (M), 1:e vice ordförande Göran Långström (PF) 
och 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S).

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Socialnämnden
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§ 97

Val av räddningsnämnd
2018/262

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter, nio ersättare, en ordförande, en 1:e vice 
ordförande samt en 2:e vice ordförande i räddningsnämnden för mandatperioden 2019-
01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Torgny Lindau (PF, Patrik Ströbeck (M), Ronny Nilsson (S), 
Lennart Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C ), Boel Rosdahl (S) Pia 
Galia (SD) och Jack Henriksen (SD),
att som ersättare välja Ulla-Britt Brandin (KD), Jenny Delén (M), Thim Borg (S), Göran 
Långström (PF), Kristina Hovander (MP), Kerstin Andersson (C ), Elisabeth Holmer (S), 
Anders Jelander (SD) och Putte Schüler (SD), samt
att som ordförande välja Torgny Lindau, 1:e vice ordförande Patrik Ströbeck och 2:e vice 
ordförande Ronny Nilsson.

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Torgny Lindau (PF, Patrik Ströbeck (M), Ronny Nilsson (S), 
Lennart Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C ), Boel Rosdahl (S) Pia 
Galia (SD) och Jack Henriksen (SD),

att som ersättare välja Ulla-Britt Brandin (KD), Jenny Delén (M), Thim Borg (S), Göran 
Långström (PF), Kristina Hovander (MP), Kerstin Andersson (C ), Elisabeth Holmer (S) 
Anders Jelander (SD) och Putte Schüler (SD), samt

att som ordförande välja Torgny Lindau, 1:e vice ordförande Patrik Ströbeck och 2:e vice 
ordförande Ronny Nilsson

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Räddningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 98

Val av kultur- och fritidsnämnd
2018/261

Sammanfattning

Ordförande lämnar över ordförandeklubban till 1:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter, fem ersättare, en ordförande och en vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Håkan Abrahamsson (M), Rose-Marie Jönsson (C), Thomas 
Lindqvist (PF), Veronicha Pettersson (S) och Pia Galia (SD),
att som ersättare välja Johannes Raak (M), Margita Krätzer (C), Jan Aronsson (PF), 
Anneli Rosdahl (S) och Ingvar Dehlin (SD), samt
att som ordförande välja Håkan Abrahamsson (M) och som vice ordförande Veronicha 
Pettersson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Håkan Abrahamsson (M), Rose-Marie Jönsson (C), Thomas 
Lindqvist (PF), Veronicha Pettersson (S) och Pia Galia (SD),

att som ersättare välja Johannes Raak (M), Margita Krätzer (C ), Jan Aronsson (PF), Anneli 
Rosdahl (S) och Ingvar Dehlin (SD), samt

att som ordförande välja Håkan Abrahamsson (M) och som vice ordförande Veronicha 
Pettersson (S) 

När valen är klubbade återtar ordförande ordförandeklubban.

Beslutet skickas till
Lönekontoret 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 99

Val av valnämnd
2018/270

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja sju ledamöter, sju ersättare, en ordförande och en vice 
ordförande i valnämnden för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Arnold Andréasson (C ), Elisabeth Holmer (S), Tord Hansson 
(PF), Nils-Börje Jönsson (C ), Kristina Hovander (MP), Boel Rosdahl (S) och Jimmy 
Nilsson (SD),
att som ersättare välja Rune Arvidsson (M), Yvonne Långström (PF), Monica Marntell 
(C ), Bengt Jarring (KD), Ljubica Marusic (S), Tobias Lundström (S) och Pia Galia (SD), 
samt
att som ordförande välja Arnold Andréasson (C ) och som vice ordförande Elisabeth 
Holmer

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Arnold Andréasson (C ), Elisabeth Holmer (S), Tord Hansson 
(PF), Nils-Börje Jönsson (C ), Kristina Hovander (MP), Boel Rosdahl (S) och Jimmy 
Nilsson (SD),

att som ersättare välja Rune Arvidsson (M), Yvonne Långström (PF), Monica Marntell 
(C ), Bengt Jarring (KD), Ljubica Marusic (S), Tobias Lundström (S) och Pia Galia (SD), 
samt

att som ordförande välja Arnold Andréasson (C ) och som vice ordförande Elisabeth 
Holmer

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Valnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 100

Val av ordförande och ersättare till gemensam 
överförmyndarnämnd 4K
2018/277

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och tillika ordförande och en ersättare till 
gemensam överförmyndarnämnd 4K för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
Kommunfullmäktige har också att utse en vice ordförande från en av 
samverkanskommunerna, kommande mandatperiod är det Klippans kommun som innehar 
vice ordförandeposten. Kommunfullmäktige i Klippans kommun har ännu inte förrättat 
sina val, endast förberett dem. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens 
förslag:
att som ledamot och ordförande välja Ann-Christin Sandell (M), 
att som ersättare välja Catharina Tann (S), samt 
att som vice ordförande välja Eva Stjärnlind (S), detta under förutsättning att hon väljs 
som ledamot av kommunfullmäktige i Klippan när deras val förrättas den 18 december

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamot och ordförande välja Ann-Christin Sandell (M), 

att som ersättare välja Catharina Tann (S), samt 

att som vice ordförande välja Eva Stjärnlind (S), detta under förutsättning att hon väljs 
som ledamot av kommunfullmäktige i Klippan när deras val förrättas den 18 december

Beslutet skickas till
Klippans kommun
Bjuvs kommun
Åstorps kommun
Överförmyndarnämnden
Lönekontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 101

Val av ombud och styrelse till Perstorps Bostäder AB
2018/276

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud, en ombudsersättare för mandatperioden 
2019-01-01 – 2023-12-31, samt fem ledamöter, fem ersättare, en ordförande och en vice 
ordförande i Perstorps Bostäder AB med tillträde efter ordinarie bolagsstämma 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. Valberedningens ordförande redogör för 
valberedningens förslag:
att som ombud välja Bengt Jarring (KD), som ombudsersättare välja Boel Rosdahl (S),
att som ledamöter välja Bo Dahlqvist (PF), Arnold Andréasson (C), Patrik Ströbeck (M), 
Catharina Tann (S) och Pia Galia (SD),
att som ersättare välja Bo Nilsson (PF), Mats Ekedahl (C), Armand Muriqi (M), Ronny 
Nilsson (S) och Jack Henriksen (SD),
att som ordförande välja Bo Dahlqvist och som vice ordförande Catharina Tann

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Bengt Jarring (KD), som ombudsersättare välja Boel Rosdahl (S), 

att som ledamöter välja Bo Dahlqvist (PF), Arnold Andréasson (C), Patrik Ströbeck (M), 
Catharina Tann (S) och Pia Galia (SD), 

att som ersättare välja Bo Nilsson (PF), Mats Ekedahl (C), Armand Muriqi (M), Ronny 
Nilsson (S) och Jack Henriksen (SD), samt

att som ordförande välja Bo Dahlqvist och som vice ordförande Catharina Tann

Beslutet skickas till
Perstorps Bostäder AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 102

Val av ombud och styrelse till Perstorp Näringslivs AB
2018/271

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ombudsersättare för mandatperioden 
2019-01-01 – 2023-12-31, samt fem ledamöter, fem ersättare, en ordförande och en vice 
ordförande i Perstorp Näringslivs AB med tillträde efter ordinarie bolagsstämma 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. Valberedningens ordförande redogör för 
valberedningens förslag:
att som ombud välja Kerstin Andersson (C ), som ombudsersättare välja Boel Rosdahl (S),
att som ledamöter välja Thony Ljungh (PF), Ronny Nilsson (S), Jonny Silversand (PF), 
Jenny Delén (M) och Jack Henriksen (SD),
att som ersättare välja Lars Ottosson (PF), Anneli Rosdahl (S), Christer Tingren (C ), 
Anette Lantz (M) och Anders Jelander (SD), samt
att som ordförande välja Thony Ljungh (PF) och som vice ordförande Ronny Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Kerstin Andersson (C ), som ombudsersättare välja Boel Rosdahl 
(S),

att som ledamöter välja Thony Ljungh (PF), Ronny Nilsson (S), Jonny Silversand (PF), 
Jenny Delén (M) och Jack Henriksen (SD),

att som ersättare välja Lars Ottosson (PF), Anneli Rosdahl (S), Christer Tingren (C ), 
Anette Lantz (M) och Anders Jelander (SD),

att som ordförande välja Thony Ljungh (PF) och som vice ordförande Ronny Nilsson (S)

Beslutet skickas till
Perstorp Näringslivs AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 103

Val av ombud och styrelse till Perstorps Fjärrvärme AB
2018/272

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ombudsersättare för mandatperioden 
2019-01-01 – 2023-12-31, samt två ledamöter, två ersättare och en ordförande i Perstorps 
Fjärrvärme AB med tillträde efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ombud välja Kerstin Andersson (C ) och ombudsersättare välja Ronny Nilsson (S),
att som ledamöter välja Göran Strandqvist (PF) och Mikael Malm (S),
att som ersättare välja Jan-Erik Lindman (M) och Valter Titusson (S), samt
att som ordförande välja Göran Strandqvist (PF)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Kerstin Andersson (C ), som ombudsersättare välja Ronny Nilsson (S), 

att som ledamöter välja Göran Strandqvist (PF) och Mikael Malm (S),

att som ersättare välja Jan-Erik Lindman (M) och Valter Titusson (S), samt

att som ordförande välja Göran Strandqvist (PF)

Beslutet skickas till
Perstorps Fjärrvärme AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 104

Val av styrelse till Söderåsens miljöförbund
2018/268

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja två ledamöter och två ersättare till direktionen i 
Söderåsens miljöförbund för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Ulla-Britt Brandin (KD) och Mikael Malm (S), samt
att som ersättare välja Irena Långberg (MP) och Catharina Tann (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Ulla-Britt Brandin (KD) och Mikael Malm (S), samt

att som ersättare välja Irena Långberg (MP) och Catharina Tann (S

Beslutet skickas till
Söderåsens miljöförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 105

Val av ledamot och ersättare i Byggnadsföreningen Framtiden
2018/263

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i byggnadsföreningen 
framtiden med tillträde i samband med föreningens ordinarie årsmöte 2019 och till och 
med ordinarie årsmöte 2023. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens 
förslag:
att som ledamot välja Bengt Marntell (C ) och som ersättare Veronicha Pettersson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamot välja Bengt Marntell (C ) och som ersättare Veronicha Pettersson (S)

Beslutet skickas till
Byggnadsföreningen Framtiden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 106

Val till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte, ombud och 
ersättare
2018/264

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja två ombud och två ersättare till Kommunförbundet 
Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ombud välja Torgny Lindau (PF) och Ronny Nilsson (S),
att som ersättare välja Patrik Ströbeck (M) och Boel Rosdahl (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Torgny Lindau (PF) och Ronny Nilsson (S), samt

att som ersättare välja Patrik Ströbeck (M) och Boel Rosdahl (S)

Beslutet skickas till
Kommunförbundet Skåne

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 107

Val av ombud vid lantmäteriförrättningar, (förtrogna med 
tätortsförhållande 3 st, förtrogna med skogsbruks- och 
jordbruksfrågor 3 st)
2018/265

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja ombud vid lantmäteriförrättningar, (förtrogna med 
tätortsförhållande 3 st, förtrogna med skogsbruks- och jordbruksfrågor 3 st) för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande redogör för 
valberedningens förslag:
att som ombud förtrogna med tätortsförhållande välja:
Patrik Ströbeck (M), Hans Stifors (PF) och Valter Titusson (S)
att som ombud förtrogna med jordbruksfrågor välja:
Göran Långström (PF), Bengt Marntell (C ) och Valter Titusson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud förtrogna med tätortsförhållande välja Patrik Ströbeck (M), Hans Stifors 
(PF) och Valter Titusson (S), samt

att som ombud förtrogna med jordbruksfrågor välja Göran Långström (PF), Bengt 
Marntell (C ) och Valter Titusson (S)

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Lantmäteriet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 108

Val till Thea och Carl Olssons stiftelse
2018/266

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja två ledamöter och två ersättare till Thea och Carl 
Olssons stiftelse för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ledamöter välja Bengt Marntell (C ) och Boel Rosdahl (S), samt
att som ersättare välja Johannes Raak (M) och Elisabeth Holmer (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamöter välja Bengt Marntell (C ) och Boel Rosdahl (S), samt

att som ersättare välja Johannes Raak (M) och Elisabeth Holmer (S) 

Beslutet skickas till
Thea och Carl Olssons stiftelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 109

Val av ombud och ersättare i bostadsrättsföreningen Korpen
2018/267

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare till bostadsrättsföreningen 
Korpen för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande 
redogör för valberedningens förslag:
att som ombud välja Håkan Abrahamsson (PF) och som ersättare Boel Rosdahl (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Håkan Abrahamsson (PF) och som ersättare Boel Rosdahl (S)

Beslutet skickas till
Bostadsrättsföreningen Korpen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 110

Val av ombud och styrelse till Norra Åsbo Renhållnings AB
2018/273

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ombudsersättare för mandatperioden 
2019-01-01 – 2022-12-31 samt två ledamöter och två ersättare till styrelsen i Norra Åsbo 
Renhållnings AB med tillträde efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ombud välja Birger Månsson (PF), som ombudsersättare välja Ronny Nilsson (S),
att som ledamöter välja Kim Svitzer (PF) och Lars-Göran Thulin (S), samt
att som ersättare välja Anna Wendt (M) och Elisabeth Holmer (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Birger Månsson (PF), som ombudsersättare välja Ronny Nilsson (S),

att som ledamöter välja Kim Svitzer (PF) och Lars-Göran Thulin (S), samt

att som ersättare välja Anna Wendt (M) och Elisabeth Holmer (S) 

Beslutet skickas till
Norra Åsbo Renhållnings AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 111

Val av direktionsmedlem AV Media
2018/274

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till direktionen i AV Media 
Skåne för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande 
redogör för valberedningens förslag:
Att som ledamot i direktionen välja Marie Gärdby (C) och som ersättare välja Mikael 
Malm (S).

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamot i direktionen välja Marie Gärdby (C) och som ersättare välja Mikael 
Malm (S)

Beslutet skickas till
AV Media Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 112

Val av styrelse till Kommunalförbundet Medelpunkten
2018/275

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen i 
kommunalförbundet Medelpunkten för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag:
Att som ledamot välja Jenny Delén (M) och som ersättare välja Elisabeth Holmer (S).

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamot välja Jenny Delén (M) och som ersättare välja Elisabeth Holmer (S). 

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Medelpunkten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 113

Val av ombud och ombudsersättare till Kommuninvest
2018/278

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
att som ombud välja Arnold Andréasson (C) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Arnold Andréasson (C) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S)

Beslutet skickas till
Kommuninvest

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 114

Val av ombud och ombudsersättare till Kommunassurans
2018/279

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare till Kommunassurans för 
mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. Valberedningens ordförande redogör för 
valberedningens förslag:
att som ombud välja Arnold Andréasson (C) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ombud välja Arnold Andréasson (C) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S)

Beslutet skickas till
Kommunassurans
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 115

Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet NNV Skåne 
FINSAM
2018/281

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet 
NNV Skåne FINSAM för mandatperioden 2019-04-01 – 2023-03-31. Valberedningens 
ordförande redogör för valberedningens förslag:
Att som ledamot välja Torgny Lindau (PF) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S).

Kommunfullmäktige beslutar,

att som ledamot välja Torgny Lindau (PF) och som ersättare välja Ronny Nilsson (S).

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet NNV Skåne FINSAM
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

§ 116

Avtackning av förtroendevalda ledamöter vars mandat upphör

Sammanfattning
Avgående förtroendevalda ledamöter vars mandat upphör avtackas med en 
blomsterbukett.

Ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för året som gått och tillönskar 
samtliga en fridfull jul.

Vice ordförande önskar ordförande detsamma.
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