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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

Kommunfullmäktige  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 21 
 
Allmänhetens frågestund 
2022/85 
 
Sammanfattning 
Två frågor har inkommit från allmänheten. Båda är ställda till kommunstyrelsens 
ordförande. Den första frågan gäller vilka kostnader respektive intäkter kommunen haft i 
samband med nybyggnadskostnader gällande kvarteret Enen. Den andra frågan gäller hur 
mycket integrationspengar kommunen fått ta del av och hur de har använts.  
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar bägge frågorna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed anse frågorna besvarade. 
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§ 22 
 
Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag 
2022/11 
 
Sammanfattning 
Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om 
aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden. 
 
Under dagens sammanträde delges information från revisionen, socialnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden och Perstorps Fjärrvärme AB. 
 
Dessutom informerar Monica Persson från Företagarna i Perstorp om kommande 
vårmarknad. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 23 
 
Kommundirektören informerar 
2022/1 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: 
Genomfört framtidsseminarium med fullmäktiges ledamöter och ersättare, kommande 
ekonomiska förutsättningar, korttidsboende för flyktingar som för tillfället är passivt då 
inget behov just nu föreligger, kommande familjedag inom Familjen Helsingborg och 
Bjuvs kommande utträde ur Söderåsens miljöförbund 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 24 
 
Årsredovisning Perstorps Kommun 2021 
2022/63 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommunkoncern har ett positivt resultat om 28,7 mnkr, varav kommunen står 
för 24,6 mnkr av resultatet. En förbättring med 14,5 mnkr jämfört med budgeterat 
resultat om 10,1 mnkr för kommunen. 
 
Kommunens resultat om 24,6 mnkr motsvarar 5,1 % efter finansiella poster jämfört 
med målvärdet om 2 % över en löpande fyraårsperiod. Driften står för 6,5 mnkr av 
överskottet. Resterande är hänförligt till en justering av slutavräkningen på 
skatteunderlaget som bidrar till överskott inom finansförvaltningen. 
 
 
Yrkanden 
Torgny Lindau (PF), Bengt Marntell (C), Bengt Jarring (KD) och Anette Lantz (M) yrkar 
bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna årsredovisningen 2021 för Perstorps kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

Kommunfullmäktige  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapporter för år 2021 
2022/81 
 
Sammanfattning 
Revisionsberättelsen och granskningsrapporter för år 2021 föreligger enligt nedan: 
 
• Revisionsberättelse för 2021 
• Revisorernas redogörelse för år 2021 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorps Bostäder AB år 2021 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorp Näringslivs AB för år 2021 
• Årsredovisning och granskningsrapport för Perstorps Fjärrvärme AB för år 2021 
• Revisionsberättelse för Nårab för år 2021 
• Revisionsberättelse Söderåsens miljöförbund för år 2021 
• Granskning av bokslut och årsredovisning, KPMG 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna samt för 
enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2021, 
samt 
 
att godkänna revisionsberättelsen 
 
 
Ledamöter och ersättare i berörda nämnder och styrelser deltar inte i beslutet gällande 
ansvarsfrihet i egna nämnder och styrelser 
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§ 26 
 
Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB 
2022/55 
 
Sammanfattning 
Adven Energilösningar AB och Perstorps kommun äger till 50% vardera Perstorps 
Fjärrvärme AB. Bolaget etablerade 2013 en lånefacilitet om totalt 80 mnkr för att 
finansiera den nya biogent eldade värmepannan. Lånet var uppdelat i olika delar och när 
den tredje delen skulle dras ner så skulle den tillhörande kontokrediten dras ned till 10 
mnkr. Detta har inte skett och kontokrediten har funnits kvar om 20 mnkr, samtidigt 
som den kopplades loss från den övriga finansieringen 2020. Detta medförde att 
krediten tappade den struktur som finns i den övriga finansiering. Redan 2013 togs det 
upp att ett ägarstöd skulle vara önskvärt men mot bakgrund av den ägarklausul som 
inkluderades i dokumentationen godtog banken att detta inte erhölls. 2020 skulle 
banken ha tagit upp det som nytt ärende men det har inte gjorts. 
 
Frågan har nu aktualiserats från banken igen då ägarklausulen endast finns kvar på den 
kvarvarande delen av det initiala lånet, vilket dessutom snart är fullt återbetalt. 
Kontokrediten står därmed utan någon säkerhet. SEB har fullt förtroende för Perstorps 
Fjärrvärme AB:s återbetalningsförmåga men skulle trots detta önska att ägarna ställer 
borgen för 50 % var av kontokrediten om SEK 20 mnkr. 
 
Båda ägarnas ambition är att under de kommande åren bygga upp likviditeten och 
därmed kunna avsluta krediten. Tills detta sker är en borgen nödvändig. 
 
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning 
och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då bolaget har som ambition att avsluta 
krediten de närmaste åren, samtidigt som detta är en kredit som funnits under en längre 
tid i bolaget, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet. 
 
Torgny Lindau (PF) och Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna kommunal borgen om 10 mnkr för Perstorps Fjärrvärme AB 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Adven Energilösningar AB 
SEB
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§ 27 
 
Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB  
2022/53 
 
Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Perstorps kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget 
kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 
koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl: 
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 
framöver. 
 
Perstorps kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Arnold 
Andreasson. 
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Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
(orgnr. 516406-0294). 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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§ 28 
 
Utbetalning Partistöd 2022 
2022/47 
 
Sammanfattning 
Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till kommunfull-
mäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats. Inkommen redovisning ska 
vara granskad och granskaren utses av partiet. Granskningsrapport ska biläggas 
redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att 
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid. 
 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring 
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18 att partistödet uppgår till 
1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, att 30 procent av totalsumman fördelas med 
lika delar till varje i fullmäktige representerat parti och att 70 procent av totalsumman 
fördelas per mandat. 
 
Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2021 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 29 
 
Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års 
investeringsram till 2022 
2022/45 
 
Sammanfattning 
Kommunens budgeterade investeringsram för 2021 användes inte till fullo. Vissa 
projekt är fleråriga och har inte avslutats. Andra projekt är påbörjade eller upphandlade 
men inte slutförda. 
Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 9 280 
tkr till 2022.  
 
Medel avseende destinationsutveckling föreslås ombudgeteras med 2 mnkr till barn- 
och utbildningsnämnden för investering i inventarier och digital teknik i samband med 
utbyggnaden av Centralskolan. 
 
Utifrån de prisökningar som indikeras rörande byggmaterial ökar även prognosen för 
Centralskolans ombyggnation. 1,5 mnkr föreslås därför ombudgeteras från 
destinationsutveckling till ombyggnationen. Asfaltsbeläggningen avseende 
broreparationer som gjordes 2021 har behövts genomföras 2022 för att undvika 
tjälskador. Detta till en kostnad om 0,5 mnkr som också föreslås ombudgeteras från 
destinationsutveckling. 
 
Torgny Lindau (PF) och Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna omföring av investeringsmedel om 8 900 tkr till 2022 års 
investeringsbudget samt 
 
att ombudgetera 4 mnkr av 2022 års investeringsmedel 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 30 
 
Motion om skyndsamt anpassa Ybbåsen för flyktingmottagning 
2022/49 
 
Sammanfattning 
Anders Jelander, oberoende (SD), yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen 
förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”. 
 
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, 
sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda 
verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser 
frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bl a tolkhjälp och även bemanning. 
Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa 
iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår. Detta har meddelats Länsstyrelsen 
som ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket. 
 
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed förklara motionen besvarad. 
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§ 31 
 
Detaljplan Kv. Linjalen m.fl. (Österbo) i Perstorps Kommun. 
2021/164 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt föreslagen antagandehandling och har sänt den vidare 
för antagande i kommunfullmäktige via godkännande i kommunstyrelsen. Plan- och 
byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna antagandehandlingen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta detaljplan gällande Kv. Linjalen enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 
kap 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden
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§ 32 
 
Anmälningsärende: Motion om staket vid bäcken bredvid 
lekplatsen 
2022/70 
 
Sammanfattning 
Föreligger motion om staket vid bäcken bredvid lekplatsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera motionen 
 
 
 
Protokollsanteckning punkten anmälningsärende,  
 
inkomna motioner från Anders Jelander, oberoende (SD). 
Motionären har återigen valt att tänja på demokratins gränser i och med inlämnande av 
flertal motioner, ånyo utformade med tydlig avsändare till en förening som inte är 
representerad i fullmäktige. Med andra ord en förening som inte har stöd av medborgarna 
genom ett allmänt val. 
Motionären visar härmed förakt för det svenska valsystemet och dess demokratiska 
värden, endast i syfte att väcka uppmärksamhet åt en förening som inte är prövad av 
medborgarna. 
Undertecknade partier vänder sig starkt mot att generationers hårda arbete för ett 
demokratiskt samhälle blir utnyttjat på ett så tydligt utstuderat sätt och förkastar det totalt.  
 
Perstorp 2022-04-27 
 
Moderaterna 
Perstorps Framtid 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna
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§ 33 
 
Anmälningsärende: Motion ang efterlevnad av 
ordningsföreskrifter kopplat till försörjningsstöd och 
vakttjänster 
2022/73 
 
Sammanfattning 
Föreligger motion ang efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till försörjningsstöd 
och vakttjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera motionen 
 
 
 
Protokollsanteckning punkten anmälningsärende,  
 
inkomna motioner från Anders Jelander, oberoende (SD). 
Motionären har återigen valt att tänja på demokratins gränser i och med inlämnande av 
flertal motioner, ånyo utformade med tydlig avsändare till en förening som inte är 
representerad i fullmäktige. Med andra ord en förening som inte har stöd av medborgarna 
genom ett allmänt val. 
Motionären visar härmed förakt för det svenska valsystemet och dess demokratiska 
värden, endast i syfte att väcka uppmärksamhet åt en förening som inte är prövad av 
medborgarna. 
Undertecknade partier vänder sig starkt mot att generationers hårda arbete för ett 
demokratiskt samhälle blir utnyttjat på ett så tydligt utstuderat sätt och förkastar det totalt.  
 
Perstorp 2022-04-27 
 
Moderaterna 
Perstorps Framtid 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna
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§ 34 
 
Avsägelse samt fyllnadsval som ägarombudsersättare, 
Perstorps Fjärrvärme AB 
2022/72 
 
Sammanfattning 
Ronny Nilsson (S) har inkommit med en avsägelse som ägarombudsersättare i Perstorps 
Fjärrvärme AB. Förslag finns att som ny ägarombudsersättare välja Elisabeth Holmer (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen, samt 
 
att som ny ägarombudsersättare välja Elisabeth Holmer (S) 
 
 
Beslutet skickas till 
Perstorps Fjärrvärme AB
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§ 35 
 
Avsägelse samt fyllnadsval, socialnämnden 
2022/84 
 
Sammanfattning 
Percy Stoltz (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot i socialnämnden. Som ny 
ledamot föreslås Emilia Sandell Eskilandersson (SD). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen, samt 
 
att som ny ledamot välja Emilia Sandell Eskilandersson (SD) 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
HR Servicecenter
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§ 36 
 
Avsägelser samt fyllnadsval, Perstorps Bostäder AB 
2022/91 
 
Sammanfattning 
Catharina Tann (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot i Perstorps Bostäder 
AB. Ronny Nilsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i Perstorps 
Bostäder AB. Förslag finns att som ny ledamot välja Ronny Nilsson (S) och som ny 
ersättare välja Catharina Tann (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelserna, samt 
 
att som ny ledamot i Perstorps Bostäder AB välja Ronny Nilsson (S) och som ny ersättare 
välja Catharina Tann (S) 
 
 
Beslutet skickas till 
Perstorps Bostäder AB
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Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

Kommunfullmäktige  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 37 
 
Avsägelser samt fyllnadsval, Perstorps Bostäder AB 
2022/97 
 
Sammanfattning 
Pia Galia (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot i Perstorps Bostäder AB. 
Jack Henriksen (SD) har inkommit med en avsägelse som ersättare i Perstorps Bostäder 
AB. Förslag finns att som ny ledamot välja Jack Henriksen (SD) och som ny ersättare 
välja Pia Galia (SD). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelserna, samt 
 
att som ny ledamot i Perstorps Bostäder AB välja Jack Henriksen (SD) och som ny 
ersättare välja Pia Galia (SD). 
 
 
Beslutet skickas till 
Perstorps Bostäder AB
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