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§ 85 
 
Allmänhetens fråga, frågor om hantering av Perstorps 
Fjärrvärme AB 
2021/217 
 
Sammanfattning 
Frågor om hantering av Perstorps Fjärrvärme AB har inkommit från Göran Strandqvist. 
Frågorna är ställda till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau som svarar på 
frågorna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
Att avsluta behandlingen av frågan. 
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§ 86 
 
Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag 
2021/20 
 
Sammanfattning 
Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om 
aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden. Under dagens sammanträde delges 
information från Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 87 
 
Kommundirektören informerar 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: Söderåsens miljöförbund, Covid-19-
pandemin, upphandlingssamarbete, naturvårdsprogram samt klimat- och energistrategi. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 88 
 
Perstorps kommuns ägande i Perstorp Fjärrvärme AB 
2021/191 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2021 att avstå sin rätt till hembud då E.On 
avser sälja sin 50% aktiepost till Adven/Värmevärden Energilösningar. 
Kommunfullmäktige godkände också att Adven Energilösningar AB förvärvar EO.n:s 
del. Kommunfullmäktige gav slutligen  kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
förhandla om en eventuell överlåtelse av kommunens aktier, helt eller delvis, i Perstorps 
Fjärrvärme AB och därefter redovisa resultatet av förhandlingarna för 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu fullföljt uppdraget, vilket redovisas i ärendets 
bilagor. Efter att ha sonderat de politiska förutsättningarna för de fyra alternativ som 
analyserats, görs bedömningen att det inte finns sådana förutsättningar för alternativen att 
sälja delar eller hela Perstorps kommuns aktiepost, därmed inte heller ett nytt 
aktieägaravtal. Kvarstår att fortsatt behålla kommunens 50 % ägarandel med nuvarande 
aktieägaravtal. 
 
Yrkanden 
Torgny Lindau (PF), Patrik Ströbeck (M), Bengt Jarring (KD), Ronny Nilsson (S) och 
Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att förklara uppdraget givet kommunstyrelsens arbetsutskott slutfört, samt 
 
att kvarstå som delägare med 50 procent i Perstorps Fjärrvärme AB 
 
 
Beslutet skickas till 
Adven Energilösningar AB
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§ 89 
 
Renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2022 
2021/197 
 
Sammanfattning 
Norra Åsbo Renhållnings AB har inkommit med förslag på ny renhållningstaxa samt 
nya föreskrifter för renhållning. Detta då förändrad lagstiftning påverkar 
renhållningstaxa och föreskrift från 2022 och framåt. 
 
Yrkanden 
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna förslaget på den nya renhållningstaxan som träder i kraft 2022-01-01, 
detta under förutsättning att alla kommuner godkänner förslaget, samt 
 
att godkänna förslaget på den nya renhållningsföreskriften som träder i kraft 2022-01-
01, detta under förutsättning att alla kommuner godkänner förslaget. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Norra Åsbo Renhållnings AB
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§ 90 
 
Avtalssamverkan med Hässleholm avseende räddningstjänst 
2021/201 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsterna i Hässleholm och Perstorp har sedan början av 90-talet haft ett 
civilrättsligt avtal mellan kommunerna. Nuvarande avtal om räddningstjänstsamverkan 
mellan Hässleholm och Perstorp löper fram till och med 2021-12-31. Avtalet mellan 
kommunerna genom åren har varit framgångsrikt där båda parter har dragit nytta av 
varandras kompetenser, funktioner och utrustning. Därför finns nu intentioner om att 
förlänga och utöka samarbetet ytterligare. 
 
Utökningen mot föregående avtal är att Perstorp köper verksamhetsledning och 
förebyggandeverksamhet av Hässleholm. För verksamhetsledning och styrning kommer 
gemensam räddningschef, operativ chef, biträdande operativ chef och förebyggande 
chef finnas tillgänglig, varav en tjänst är finansierad från Perstorp. Cheferna är anställda 
av Hässleholms kommun. För förebyggandeverksamheten kommer förutom 
förebyggandechefen även två brandinspektörer och tre brandingenjörer vara anställda i 
Hässleholm, varav en tjänst kommer vara finansierad av Perstorp.  
 
Precis som tidigare kommer administration och högre insatsbefäl vid räddningsinsats 
(yttre befäl) köpas av Hässleholm samt materialvård och olycksutredning vid behov. 
 
Yrkanden 
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avtalssamverkan om räddningstjänst mellan Hässleholm och Perstorp 
kommun samt 
 
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet med 
Hässleholm 
 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Hässleholm 
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§ 91 
 
Delårsrapport AV Media Skåne 
2021/211 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport inklusive revisorernas bedömning och granskningsrapport 
gällande AV Media Skåne för anmälan till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera delårsrapporten 
 
Marie Gärdby (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Beslutet skickas till 
AV Media Skåne
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§ 92 
 
Avsägelse som ersättare i fullmäktige 
2021/218 
 
Sammanfattning 
Från Göran Strandqvist (PF) har inkommit en avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen, samt 
 
att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne
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§ 93 
 
Ogiltigt fyllnadsval 
2021/186 
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober förrättades en mängd fyllnadsval 
efter Ulla-Britt Brandin (KD). Ett av de valen var valet som ny ledamot i Söderåsens 
miljöförbund där Sven-Åke Sleth (KD) valdes. Det har nu uppdagats att enligt 
Söderåsens miljöförbunds förbundsordning måste den som väljs in i direktionen vara 
ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den kommun man representerar. Sven-Åke 
Sleth är varken ledamot eller ersättare varvid valet behöver ogiltigförklaras och ny 
ledamot utses. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ogiltigförklara fyllnadsvalet 2021-10-27 av Sven-Åke Sleth (KD) som ledamot i 
Söderåsens miljöförbund, samt 
 
att som ny ledamot i Söderåsens miljöförbund utse Bengt Jarring (KD) 
 
 
Beslutet skickas till 
Bengt Jarring 
Söderåsens miljöförbund
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