
 1 (14) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 21.10 

 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, sekreterare 
Agneta Henriksson, Perstorp 10 000, 2020 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Helene Norrback Pehr Magnusson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-06-24 kl 09.00 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

40 - 52 
  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
  Helene Norrback Pehr Magnusson 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-06-18 

Datum för anslags uppsättande 2014-06-25 Datum för anslags nedtagande 2014-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 40 
 
Information Perstorp 10 000, 2020. 
 
Agneta Henriksson är inbjuden till dagens sammanträde och talar 
om de undersökningar som gjorts hos dem som flyttat till eller från 
Perstorp under en tioårsperiod inom projektet Perstorp 10 000, 
2020.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 41 
 
Kommunchefen informerar 
 
Krisledningsövning Lotta har genomförts 
Ny samhällsbyggnadschef, Kjell Hedenström 
IT-samarbete 
Finsam samarbete diskuteras i 6K 
GIS-projektet 
Samarbete kring ensamkommande flyktingbarn 
E-förvaltning, samarbete i 6K 
El-bilsstrategi 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 42 
 
Frågor/interpellationer. 
 
Interpellation från Martin Nilsson (FP) gällande musikskolan. Dnr 
2014.191 
 
Interpellation från Ulla-Britt Brandin (KD) gällande musikskolan. 
Dnr 2014.192 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  efter avslutad debatt lägga ärendena till handlingarna. 
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§ 43 
 
Köpekontrakt Oderljunga 5:72. Dnr 2014.132 
 
Kontraktet gäller tomtmark i anslutning till förskola och skola i 
Oderljunga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att förvärva 
fastigheten Oderljunga 5:72 för en köpeskilling om 125 000 kronor, 
samt att förvärvet av fastigheten sker inom investeringsanslaget 
för säker skolväg avseende ny förskola i Oderljunga. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att beslutar att förvärva fastigheten Oderljunga 5:72 för en 

köpeskilling om 125 000 kronor, samt 
 
att förvärvet av fastigheten sker inom investeringsanslaget för 

säker skolväg avseende ny förskola i Oderljunga. 
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§ 44 
 
Svar: Motion sophantering. Dnr 2013.225 
 
Från Stella Nyhlén (V) föreligger en motion angående kommunens 
hantering av de sopor som inte kan sorteras i sopkärlen vid 
respektive fastighet. Motionären föreslår bl. a. utökade öppettider 
på NÅRABs anläggning. 
 
Från NÅRAB har inkommit skrivelse som svar på motionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anse motionen besvarad. 
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§ 45 
 
Fasticon. Dnr 2014.28 
 
Kommunchefen har haft uppdraget att studera en framtida 
organisation av kommunens fastigheter och Tekniska kontorets 
personal. Ifrån kommunchefen föreligger förslag till beslut i 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-19 att lägga ärendet till 
handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa kommunfullmäktige att avslå framställan. 
 
Yrkanden 
Arnold Andréasson (C) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V), 
Marianne Zackrisson (S), Ronny Nilsson (S), samtliga ledamöter 
från Socialdemokraterna, Martin Nilsson (FP) och Ulla-Britt 
Brandin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens hemställan. 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar på återremiss med motiveringen att frågan 
bör utredas av samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström och vd på 
Perstorps Bostäder, Henry Roos. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång;  
JA för kommunstyrelsens förslag 
NEJ för Bo Dahlqvists (PF) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 23 JA-röster och för kommunstyrelsens förslag och 10 NEJ-
röster till Bo Dahlqvists (PF) förslag samt 1 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Röstprotokoll bifogas protokollet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att avslå framställan. 
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§ 46 
 
Antal ledamöter i överförmyndarnämnden. Dnr 2014.153 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att 
överförmyndarnämnden skall bestå av tre ordinarie ledamöter, 
men inga ersättare. 
 
Arnold Andréasson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att överförmyndarnämnden skall bestå av tre ordinarie 

ledamöter, men inga ersättare. 
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§ 47 
 
Arvoden till förtroendevalda från 2015-01-01. Dnr 2014.152 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att ordförande i 
personalutskottet ska erhålla 10 % av heltid. I de fall 
kommunstyrelsens ordförande eller 1:e eller 2:e vice ordförande är 
ordförande i personalutskottet utgår inget extra arvode utöver 
ordinarie arvode, 
Att ersättning till valnämndens ordförande utgår med 10 000 
kr/valtillfälle, 
Att lekmannarevisor i de kommunala bolagen ändras den fasta 
ersättningen från 300 kr till 500 kr, samt 
Att arvoden till ordförande i bostadsbolaget ändras till 10 % av 
heltid. 
 
Yrkanden 
Lennart Johansson (PF) yrkar återremiss med motiveringen att 
ärendet behöver beredas ytterligare avseende förändringarna. 
 
Kent Holmer (S) yrkar på återremiss med motiveringen att 
ytterligare beredning av bilaga 2 (bilaga till § 47) samt i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Nilsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 
yrkar på tillägget att ordförande i överförmyndarnämnd höjs från 3 
% till 7,5 %. Samt revisionens ordförande från 3 % till 5% och 
fullmäktiges ordförande från 4,5 % till 5 %. 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar på tillägget med informationen om 
beräkningen av basarvodet. 
 
Jimmy Nilsson (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att 
ärendet behöver ytterligare och klargörande beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkande om återremiss. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att återremittera ärendet för vidare utredning. 
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§ 48 
 
Partistöd. Dnr 2014.151 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige besluta att ändra beslutet 
från 2008-11-26 gällande partistöd, 
att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet/mandat och år, 
samt 
att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i 
fullmäktige representerat parti och att 70 procent av totalsumman 
fördelas per mandat. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ändra beslutet från 2008-11-26 gällande partistöd, 
 
att  partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet/mandat och år, 
 samt 
 
att  30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i 

fullmäktige representerat parti och att 70 procent av 
totalsumman fördelas per mandat. 
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§ 49 
 
Årsredovisning 2013, Söderåsens miljöförbund. Dnr 2014.141 
 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund ställer sig bakom den 
reviderade årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund och 
överlämnar den till revisionen för granskning. Efter revisionens 
granskning översänds årsredovisningen med revisionsrapporten 
och revisionsberättelsen till medlemskommunerna för beviljande 
av ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för år 2013, samt 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2013. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  godkänna årsredovisningen för år 2013, samt 
 
att  bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 

2013. 
 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 50 
 
Årsredovisning 2013, Kommunalförbundet Medelpunkten. Dnr 
2014.117 
 
Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 2014-03-
31 § 4 Årsredovisning för 2013 avseende Kommunalförbundet 
Medelpunktens verksamhet. 
 
Tillsammans med årsredovisningen översänds 
Revisionsberättelse, KPMGs rapporter Bokslutsrapport 2013, samt 
granskningsrapport ”Styrning och intern kontroll”. 
 
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse 
kommunalförbundets direktion i sin helhet. Om 
fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande 
ansvarsfrihet anses sådan inte vara beviljad. Vilka konsekvenser 
detta får för ledamöterna bestämmer det fullmäktige som utsett 
dem. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för år 2013 samt, 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 
 
Pehr Magnusson (M) anser sig själv som jävig och deltar inte i 
beslutet. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  godkänna årsredovisning för år 2013, samt 
 
att  bevilja styrelsens ansvarsfrihet för år 2013. 
 
 
Delgivning 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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§ 51 
 
Inkomna motioner.  
 
Göran Strandqvist (PF) har inkommit med motion angående 
kallelser från kommunstyrelsens ordförande till möten med hel- 
eller delägda kommunala bolag. Dnr 2014.209 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att  motionen får ställas. 



 14 (14) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-06-18 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 52 
 
Valärenden.  
 
Inga valärenden har inkommit 
 

 


