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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-02-26 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 21.30 
 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, sekreterare 
Stefan Didrik, vice sekreterare 
Cecilia Håkansson, EU-projektledare 
Agneta Henriksson, EU-projektledare 
 
 
 
 

Utses att justera Marianne Zackrisson Ulla-Britt Brandin 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-03-06 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 
1 - 10 

  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Bengt Marntell 

 

 Justerande   
    

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-02-26 
Datum för anslags uppsättande 2014-03-06 Datum för anslags nedtagande 2014-03-27 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 1 
 
Information ifrån kommunens EU-projekt. 
 
Cecilia Håkansson och Agneta Henriksson deltar på 
sammanträdet och redogör för kommunen projekt Kvalitet, 
kompetens och kommunikation som pågått i två år och precis har 
avslutats.  
 
Leader och ph, förstudie Perstorp 10 000 2020, intervjuer av 
nyligen in- eller utflyttade invånare. Ta reda på outnyttjade 
resurser på landsbygden inom kommunen. Inventera idéer som 
saknar resurser att genomföras. Hur skulle man kunna underlätta 
för företag att etablera/utöka sin verksamhet i kommunen? 
 
Kartläggning inom Skåne Nordväst om hur arbetsmarknads-
enheterna arbetar med ungdomsarbetslöshetsfrågor. Perstorps 
kommun är ansvarig att driva detta projekt i Skåne Nordväst. Hur 
kan vi optimalt samarbeta för att hjälpa målgruppen att hitta vägen 
till arbetsmarknaden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
Att tacka för informationen 
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§ 2 
 
Kommunchefen informerar 
 
Projekt Perstorp Prevent uppstartsmöte har genomförts 
Gemensam IT-drift i 6K 
Årlig revision, ÅRA, av arbetsmiljön och besök av 
Arbetsmiljöverket har skett 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
Att  tacka för informationen. 
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§ 3 
 
Frågor/interpellationer 
 
Interpellation ifrån Lars Ottosson (PF) till Arnold Andréasson (C) 
angående: Finns det någon verksamhetsplanering för Perstorps 
näringslivs AB? Dnr 2014.55 
 
Interpellation ifrån Bo Dahlqvist (PF) till Arnold Andréasson (C) 
angående: Hur förbättrar vi möjligheten för företag i kommunen att 
bli leverantörer till de kommunala förvaltningarna? Dnr. 2014.54 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att efter avslutad diskussion lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 4 
 
Handikappolitiskt program. Dnr 2013.134  
 
Ifrån Socialnämnden föreligger förslag till Handikappolitiskt 
program för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ifrån handikapporganisationerna har remissvar inkommit genom 
Linda Gottschalk.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att kommunstyrelsen hemställer att fullmäktige antar 
handikappolitiskt program för Perstorps kommun. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta det handikappolitiska programmet för Perstorps 

kommun. 
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§ 5 
 
Taxor Ugglebadet. Dnr 2013.145  
 
Kommunstyrelen beslutade att återremittera ärendet till Kultur- och 
fritidsnämnden 130828 med motiveringen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
Att ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden med 
tillägget att ta med folkhälsoperspektivet i förslaget till nya taxor,  
att  självfinansieringsgraden redovisas i underlaget samt, 
att ifrågasätta om kommunen skall erbjuda solarium och om så 
sker skall detta inte vara subventionerat. 
 
Ifrån Kultur- och fritidsnämnden föreligger nu ett svar på 
återremissen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutade 131218: 
Att föreslå kommunfullmäktige att priset på säsongskortet för 
pensionärer förblir 200kr, 
Att höjningen av priset för kalas på lördagar uteblir, 
Att Kultur- och fritidsnämnden skall återrapportera exakt hur 
mycket höjningarna slår på totalbudgeten samt, 
Att utreda huruvida badet behöver tillhandahålla solarium 
 
Yrkanden: 
Anders Westerlund (S) med bifall av Elisabeth Holmer (S), Lars 
Ottosson (PF) och Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall enligt Kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Håkan Abrahamsson (M) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V), 
Ulla-Britt Brandin (KD), Arnold Andréasson (C) och Martin Nilsson 
(FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner efter 
acklamation att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslaget. Kommunfullmäktige beslutar om 
följande röstordning, JA-röst för kommunstyrelsens förslag, NEJ-
röst för Anders Westerlund (S) m fl. yrkande. 
 
Efter votering var utfallet 17 JA-röster mot 17 NEJ-röster. Med 
ordförande utslagsröst blir utslaget efter votering bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att priset på säsongskortet för pensionärer förblir 200kr, 
 
att  höjningen av priset för kalas på lördagar uteblir, 
 
att  Kultur- och fritidsnämnden skall återrapportera exakt hur 

mycket höjningarna slår på totalbudgeten, 
 
att  utreda huruvida badet behöver tillhandahålla solarium,  
 
att i övrigt godkänna Kultur- och fritidsnämndens förslag till 

taxor för 2014. 
  
 
Delgivning: 
KFN 
Ekonomichef 
Kommunsekreteraren (författningssamlingen) 
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§ 6 
 
Revisorernas granskning av näringslivsarbetet. Dnr 2013.217  
 
Revisorerna har låtit Ernst & Young granska kommunens 
näringslivsarbete som ytterst är kommunstyrelsens ansvar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 
Att redovisa ärendet till kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägger ärendet till handlingarna i väntan på 

kommunledningskontorets utredning. 
 
 
Delgivning 
Revisorerna 
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§ 7 
 
Ansökan om förlängning och utökning av kommunal borgen. 
Dnr 2014.6  
 
Perstorps kommun har sedan tidigare två borgensåtaganden till 
Perstorps Golfklubb, ett på 2 500 000 kronor, vilket löper till och 
med den 25 januari 2014, och ett annat på 500 000 kronor, vilket 
löper till och med den 31 mars 2017. Nämnda borgensåtaganden 
är amorteringsfria. 
 
Från styrelsen för Perstorps Golfklubb, har inkommit en anhållan 
om ett utökat borgensåtagande med 200 000 kronor. Klubben 
befinner sig i en svår likviditetsmässig situation, och är i stort 
behov av att stärka kassaflödet. Beviljad checkkredit på 1 000 000 
kronor är till större delen förbrukad.  
 
Perstorps Golfklubb har under de senaste 4 – 5 åren tappat cirka 
500 medlemmar och har i nuläget ca 500 medlemmar, vilket 
betyder att antalet medlemmar minskat med ca 50 procent. 
 
Under år 2013 har klubben minskat kostnaderna med ca 1,0 mkr 
genom ideella arbetsinsatser och generella kostnadsbesparingar, 
vilket medför ett prognostiserat positivt resultat om ca 200 000 
kronor. Budgetåret 2014 visar på ett positivt resultat om 105 000 
kronor. 
 
Klubben har tecknat försäkring med Peggat & Klart AB.  
 
En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en 
låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms 
inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som hög, 
vilket betyder att de av styrelsens beslutade och kommande 
åtgärder, måste få en betydande effekt på den ekonomiska 
utvecklingen i klubben, i annat fall är risken för konkurs 
överhängande, och att banken kräver infriande av 
borgensåtagandet med 3 200 000 kronor.    
 
Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att ställa 
sig positiva till en förlängning och utökning av borgensåtagandet, 
föreslås beslut i enlighet med nedan, och att eventuell ytterligare 
anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att avslås. 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, 
att i enlighet med Perstorps Golfklubb hemställan, bevilja klubben  
en förlängning och utökning med kommunal borgen från 2 500 000 
kronor till 2 700 000 kronor, till och med 2016-03-31, 
att lånet amorteras med 40 000 kronor per år,  
att lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
att meddela Perstorps Golfklubb att eventuell ytterligare anhållan 
om utökning av kommunal borgen kommer att avslås, samt 
att till arbetsutskottets sammanträden 2014-06-18 (kl. 09.00) och 
2014-11-19 (kl. 09.00), bjuda in företrädare för klubben för en 
diskussion kring den ekonomiska utvecklingen i klubben.   
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 
 
Samtliga ledamöter ifrån (PF) deltar ej i beslutet i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade: 
att föreslå att kommunfullmäktige i enlighet med Perstorps 

Golfklubb hemställan, bevilja klubben en förlängning och 
utökning med kommunal borgen från 2 500 000 kronor till 
2 700 000 kronor, till och med 2016-03-31, 

att  lånet amorteras med 40 000 kronor per år,  
att  lånet skall vara upptaget i svenska kronor,  
att  meddela Perstorps Golfklubb att eventuell ytterligare 

anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att 
avslås samt, 

att  till arbetsutskottets sammanträden 2014-06-18 (kl. 09.00) 
och 2014-11-19 (kl. 09.00), bjuda in företrädare för 
klubben för en diskussion kring den ekonomiska 
utvecklingen i klubben.   

 
Elisabeth Holmer (S) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden: 
Jimmy Nilsson (SD) yrkar avslag. 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar med bifall av Martin Nilsson (FP), Arnold 
Andréasson (C), Lars Svensson (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner efter 
acklamation att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslaget. Kommunfullmäktige beslutar om  
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följande röstordning, JA-röst för kommunstyrelsens förslag, NEJ-
röst för Jimmy Nilssons (SD) yrkande. 
 
Efter votering beslutar kommunfullmäktige, med röstetalet 29 JA-
röster mot 3 NEJ-röster, 1 avstår samt en som inte deltar i 
beslutet, att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att i enlighet med Perstorps Golfklubb hemställan, bevilja 

klubben en förlängning och utökning med kommunal 
borgen från 2 500 000 kronor till 2 700 000 kronor, till och 
med 2016-03-31, 

 
att  lånet amorteras med 40 000 kronor per år, 
 
att  lånet skall vara upptaget i svenska kronor, 
 
att  meddela Perstorps Golfklubb att eventuell ytterligare 

anhållan om utökning av kommunal borgen kommer att 
avslås samt, 

 
att  till arbetsutskottets sammanträden 2014-06-18 (kl. 09.00) 

och 2014-11-19 (kl. 09.00), bjuda in företrädare för 
klubben för en diskussion kring den ekonomiska 
utvecklingen i klubben.   

 
Jimmy Nilsson (SD) och samtliga närvarande Sverigedemokrater 
lämnar skriftlig reservation mot beslutet. 
 

 
Delgivning: 
Ekonomichefen 
Perstorps GK
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§ 8 
 
Taxor för Söderåsens miljöförbund. Dnr 2014.4  
 
Efter dom i högsta förvaltningsdomstolen har kommunalförbund 
numera inte rätt att själva anta taxan för sin verksamhet. Domen 
slår fast att taxor måste tas av kommunfullmäktige. Därför måste 
medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund i 
kommunfullmäktige anta taxan för år 2014 samt retroaktivt ta 
taxorna för de år som kommunförbundet Söderåsens miljöförbund 
existerat.  
 
Förslag till beslut ifrån direktionen för miljöförbundet: 
 
1, Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13) 
2, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14) 
3, Taxa för tillsyn enligt alkohollagen 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
4,Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
(2010-04-06, 2013-12-07) 
5, Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
6, Taxa över tillsyn för solarieverksamhet enligt strålskyddslagen 
(2010-04-06, 2010-12-07) 
7, Taxa för kopiering av handlingar 
(2012-12-11) 
 
Parentesen anger beslutsdatum för taxan i direktionen. 
 
Förslag till beslut; 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga taxor 
antagna av Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013 enligt 
direktionens beslut samt, 
 
Att beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
kommunfullmäktigeförsamlingar inom kommunförbundet 
Söderåsens miljöförbund godkänner direktionens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen beslutade 
Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga 
taxor antagna av Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013 
enligt direktionens beslut samt, 
att  beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
kommunfullmäktigeförsamlingar inom kommunförbundet 
Söderåsens miljöförbund godkänner direktionens förslag till beslut. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga taxor 

antagna av Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013 
enligt direktionens beslut samt, 

 
att   beslutet gäller under förutsättning att samtliga 

kommunfullmäktigeförsamlingar inom kommunförbundet 
Söderåsens miljöförbund godkänner direktionens förslag till 
beslut. 

 
 
Delgivning: 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunsekreterare (författningssamlingen) 
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§ 9 
 
Inkomna motioner 
 
Inga föreligger. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 10 
 
Valärenden 
 
Avsägelse ifrån Anna Rönn (V) ifrån uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Avsägelse ifrån Kristofer Persson Kärki (S) ifrån uppdraget som 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, rådet för Trygghet- och 
hälsa, ersättare i valnämnden samt kommunfullmäktige. 
 
Avsägelse ifrån Göran Strandqvist (PF) ifrån uppdraget som 
ledamot i Perstorps Näringslivs AB. 
 
Till ersättare i socialnämnden efter Jasmine Karlsson (S) föreslås 
Ljubica Marusic (S). 
 
Till ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Kristofer 
Persson Kärki (S) föreslås Catharina Tann (S) som idag är 
ersättare. 
 
Till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Catharina Tann 
(S) föreslås Helene Svensson (S). 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelse ifrån Anna Rönn (V) ifrån uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige, 
 
att skicka Anna Rönns (V) avsägelse till Länsstyrelsen och 

begära omräkning, 
 
att godkänna avsägelse ifrån Kristofer Persson Kärki (S) ifrån 

uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, 
rådet för Trygghet- och hälsa, ersättare i valnämnden samt 
kommunfullmäktige, 

 
att skicka Kristofer Persson Kärkis (S) avsägelse till 

Länsstyrelsen och begära omräkning, 
 
att godkänna avsägelse ifrån Göran Strandqvist (PF) ifrån 

uppdraget som ledamot i Perstorps Näringslivs AB, 
 
att godkänna avsägelse ifrån Thony Ljung (PF) ifrån uppdraget 

som ersättare i Perstorps Näringslivs AB, 
 
att godkänna avsägelse ifrån Annika Westerlund (S) ifrån 

uppdraget som ledamot i valnämnden 
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att till ersättare i socialnämnden efter Jasmine Karlsson (S) 

välja Ljubica Marusic (S). 
 
 
 
 
att till ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Kristofer 

Persson Kärki (S) välja Catharina Tann (S) som idag är 
ersättare, samt 

 
att till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Catharina 

Tann (S) välja Helene Svensson (S). 
 

 
 

Delgivning:  
Länsstyrelsen 
BUN 
RTH 
Valnämnden 
PNAB 
SN 
Lönekontoret 


