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Sektoriell samverkan mot segregation  information  

2019/121

Sammanfattning
Regeringen beslutade i mars 2018 om en  satsning  kommuner och  
med socioekonomiska utmaningar under perioden 2018 2027,  32 kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta  skulle   via ett statsbidrag i syfte att  
ekonomisk och social utveckling. 

Regeringen aviserade 2018 medel  32 svenska kommuner som  vara socio-
ekonomiskt eftersatta, och Perstorps kommun  en av dessa kommuner. 

Perstorps kommun har  om 6 755 000  och totalt 20 265 000 kronor  
 2018  2020. Total budget  projektet  22 291 500 kronor (10 % 

medfinansiering).

 2019 beviljades Perstorps kommun 6 755 000 kronor av vilka  
tilldelades 5 miljoner kronor.  2020 fick kommunen 6 755 000 kronor varav 

 tilldelades 4 miljoner kronor.

I samband med beslutet om  uppdrog kommunstyrelsen   att 
redovisa hur man arbetar preventivt  att motverka och reducera kostnadsutvecklingen 
inom barn- och  och att redovisningen  vid kommunstyrelsens 

 i april och oktober  2020.

Socialchef Annelie  enhetschef Jessika Ekelund Nilsson och 
 Anders Ferm redovisar hur situationen ser ut nu inom  barn- 

och familj  hur det  ut   ett  sedan och hur man arbetar   
att  och  inom 

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen
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 i HR-servicecenter i Helsingborg
2020/200

Sammanfattning
Perstorps kommuns   liten och   av 2,25  varav ca 2,0 
arbetar med  och  samt  Funktionen  
genom sin litenhet smidig men  mycket 

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda  och 
 och  som till  del motsvarar det arbete 

som bedrivs i dag, till en  kostnad men med   De kan  
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har 
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv 
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare   och en 
tryggare organisation som kan hantera  och semester inom verksamheten 
utan att detta spiller    att hantera uppdraget.

 av   ta en projekttid  3-4  och  ska 
HRSC ha att fullt ut hantera 

Om Perstorps kommun  att ha kvar sin  och de uppgifter som inryms  
 kommunen  fler   att klara  vilket 

kommer att ytterligare  en redan relativt kostsam verksamhet.

Kommunstyrelsen   besluta,

att uppdra  k att teckna avtal med Helsingborgs stad  
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01, samt

att uppdra  HR-chef att ansvara  kommunens projektledning under 
implementeringsfasen.
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  Centralskolan
2020/185

Sammanfattning
Centralskolan har under en tid hanterat flertalet incidenter  skolan. Ett steg i att 

 situationen har varit att placera kameror inom skolan  att  det   
utvecklingen. Detta har visat sig vara en  som har minskat incidenterna och 

 bidragit till trygghet i  

Kostnaden  detta har  till 180 tkr exkl moms. Som ett led i det trygghetspaket 
som kommunstyrelsen vill  ser man positivt  initiativ som leder till detta. 

 detta  har minskat kostnader   och personella efterdyningar 
 kommunstyrelsen att finansiera satsningen genom avsatta medel  

kommunstyrelsens  

Kommunstyrelsen beslutar,

att finansiera kostnaderna avseende   inom Centralskolan 
med 180 tkr genom att  de medel avsatta till kommunstyrelsens  

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Ekonomisk  2020
2020/50

Sammanfattning
Den ekonomiska   september visar ett positivt resultat om 20,8 mnkr 
vilket  9,6 mnkr   budgeterat resultat.

Inga  avvikelser  augusti prognos inom  finns  mindre 
avvikelse inom integrationsenheten. 

Ny skatteprognos indikerar    som  av den reserv som 
avsatts  att hantera dessa  

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Budgetprocess Perstorps kommun
2020/186

Sammanfattning
 har  riktlinjer   och resultatstyrning KS 2019/90. 

Beslutet  till budgetprocessen. En kostnadseffektiv verksamhet med budget i 
balans och ett systematiskt  kvalitetsarbete genom  och 
resultatstyrning bidrar till en god ekonomisk ur  ett ekonomiskt och 
verksamhetsperspektiv.

Planeringen och dess  sammanfattas i  och budgetprocessen. Som ett 
led i det   de ekonomiska och    upp 
regelbundet  att   lagenliga krav och politiska  och   ett led 
i verksamhetsstyrningen.  och bokslutsrapportens analyser  i 
samband med kommande budgetarbete  att skapa    

Syfte med en budget- och   att planera,   upp och 
justera verksamheten  givna  och uppsatta politiska  

 ska  relevant information till politiken  de kan fatta 
 beslut   ekonomiska och  perspektiv.

Syftet med ny budgetprocess  att  samman ekonomi och   
 delar   av varandra. Processerna har inte varit synkroniserade och  

till ny budgetprocess lyfts  dessa  I beaktande har tagits ett flertal 
aspekter:

Politiken ska  ett genomarbetat underlag som    fakta och 
   ett  perspektiv  med Perstorps 

perspektiv i beaktande

Skapa    att implementera  genom 

 ges  att  med synpunkter   ram

  till budgetprocess finns i bilaga  Perstorp 

Ronny Nilsson (S) yrkar avslag  arbetsutskottets  till beslut.
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  arbetsutskottets  till beslut mot Ronnys avslagsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets  till beslut. 

Votering  och  genom  och utfaller med 5  
arbetsutskottets  (Torgny Lindau (PF), Lennart Johansson (PF), Bengt Marntell (C ), 
Patrik  (M) och Hans Stifors (PF)), 2  Ronny Nilssons avslagsyrkande (Ronny 
Nilsson (S) och Boel Rosdahl (S)), samt 2 som inte deltar i beslutet (Pia Galia (SD) och Jack 
Henriksen (SD)) varvid

Kommunstyrelsen beslutat,

att   till budgetprocess Perstorps kommun

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Skattesats Perstorps kommun 2021
2020/204

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska budget   november   
Under  har  flukturerat mer  under ett normalt  Detta  
beslut att  till ramar inte  i juni  tidigare utan  grund av 

   att  utgick. Budget   i 
samband med  i november. 
Kommunallagen ger utrymme  detta om skattesatsen   kommunstyrelsen 
senast oktober   enlig kapitel 11  8. 

 de prognoser som Sveriges kommuner och regioner har presenterat kan 
skattesatsen   om 20,81 kr  2021.

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att   besluta  skattesats 2021 till 20,81kr.
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 

2020/191

Sammanfattning

Kommunen  sig av Kommuninvest vid  av kapital.  bidrar 
till  avtalsvillkor  kommunen vid  och   grund av den 

 investeringstakt som  i kommuner   kapitalet  i 
  att   och    och  villkor 

 kommunen. Efter  har stadgar  och beslut fattats om obligatorisk 
medlemsinsats som   Nytt beslut om medlemsinsats  fattas   
2021-2024.

 som  i Kommuninvest skrivelse i Perstorp till 0 kr och  
 inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta till inbetalning av 

kapitalinsatsen som  med 100 kr /  per  fram till 2024.

Kommunstyrelsen   besluta,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk   ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de  som  med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de  som   
inbetalning av kapitalinsats i  till  av  krav  kapitalinsats under 

 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per 

att Perstorps kommun ska tillse att protokollet     
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns   

 vid  samt

att finansiera inbetalningen genom  av kommunstyrelsens ram de kommande 
 2021-2024 med 735 tkr per  
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Uppdrag om  av detaljplan  del av Perstorp 20:3, 
omfattande fastigheten Pannan 1
2020/187

Sammanfattning
I  bedriver Perstorps kommun verksamhet i form av lagring av avfall som 
uppkommit genom egen verksamhet, till exempel asfalt,  flisbart  mindre 
rivningsavfall/skrot norr om   platsen lagras  mindre 

  sand, makadam, betongplattor och sten. Verksamheten har 
funnits under  tid i olika omfattning.  Sweden AB har av Teknik- och 

 i Perstorps kommun  i uppdrag att ta fram en  om 
 verksamhet  denna verksamhet  fastigheterna Pannan 1 samt del av 

Perstorp 20:3. I samband med att denna process initieras konstateras att det finns en 
 detaljplan som omfattar fastigheten Pannan 1,  delar av  

omfattas inte av detaljplan.

 detaljplan, laga kraft 2006 medger utbyggnad av  och togs fram 
 det var aktuellt att    Detta  aldrig. 

Den  och planerade verksamheten   inte med detaljplanen.  
den  kallade   detaljplanen  ut och kommunen 

  det inga hinder att  detaljplanen. Att ta fram en ny 
detaljplan/alternativt  befintlig detaljplan parallellt med  blir ett 

 omfattande arbete och  att kommunen tar   eventuell ytterligare 
tillkommande  i   vad som idag   och 

att planera  Den enklaste    att  detaljplanen och enbart 
 verksamheten genom  enligt  och genom 

bygglovsprocessen. Kommunstyrelsen   ge  i uppdrag att 
 detaljplanen  del av Perstorp 20:3.

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge  i uppdrag att  detaljplanen  del av Perstorp 20:3.

Beslutet skickas till
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Beslut om  kring 
2020/201

Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt  som hanterar  
och strategier  befintliga och planerade/tillkommande 
Detta  ses   mycket  sedan nuvarande program antogs av 

 2013. Kommunstyrelsen har beslutat att ge plan- och 
 i uppdrag att ta fram nytt  Medel finns 

avsatta i 2020  budget. Ett  till  har nu arbetats fram 
i ett  och  samarbete och med  av en 
bostadsmarknadsanalys som konsultfirman Norconsult tagit fram. Kommunstyrelsen 

 besluta att      
 av  i kommunstyrelsen avses tas i januari 

2021.

Kommunstyrelsen beslutar,

att    till   

Beslutet skickas till
Plan-/ och byggchef
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     2021
2020/193

Sammanfattning
Januari Februari
13 ksau/kstu   3 ksau/kstu
20 ks 10 ks1

27 kf 17 kf
1  bokslut 2020

Mars April
  3 ksau/kstu   7 ksau/kstu 
17 ks 14 ks 2

24 kf 28 kf 2
2 Bokslut 2020

Maj Juni
  5 ksau/kstu   2 ksau 3/kstu
19 ks 16 ks 3

26 kf 23 kf 3

30 ksau/kstu
3 Ekonomiska ramar 2022  2024, budget

Augusti September
11 ksau/kstu   8 ksau/kstu
18 ks 22 ks
25 kf 29 kf

Oktober November
  6 ksau/kstu 4   3 ksau/kstu
13 ks 4 17 ks
27 kf 4 24 kf
4  2021

December
1 ksau/kstu
8 ks

 15 kf

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00

 (kf) inleds kl. 18.00
 inleds kl. 16.00)
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Kommunstyrelsen beslutar,

att    2021  kommunstyrelsen enligt  

att   att  sina   2021 enligt liggande 
 

att   att    i samband med samtliga 
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 informerar
2020/3

Sammanfattning
 informerar om bland annat:

Besluten som  fattade kring det kommande Centrumhuset genererar mycket arbete  
  evakuering och renovering, kommunen ligger   i 

Sverige      backar kommunen 42 
platser, utvecklingsarbete    genomlysning av  

  slutsatser kommer att komma kommunen tillhanda  
 i november och givande  i Helsingborg  

 aktiviteter och 

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen
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Kommunstyrelsens  informerar
2020/4

Sammanfattning
Kommunstyrelsens  informerar om bland annat:
Givande  i Helsingborg    i 
Familjen Helsingborg,  har  om att  med i NSVA, detta kommer att 
hanteras av medlemskommunerna innan  fiberutbyggnaden  landsbygden har 
nu     bland annat Apoteket och   

  numera  Kommuner,

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen
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Meddelanden
2020/2

Sammanfattning
  Protokoll 200922

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera protokollet.
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 NSVA september 2020
2020/147

Sammanfattning

Ekonomisk rapport
 produktion

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera rapporterna.
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 om att hela Perstorps kommun ska undantas enligt den 
nya EBO-lagstiftningen
2020/65

Sammanfattning
Kommunen avser att skicka in en  till Migrationsverket att hela kommunen ska 
undantas enligt EBO-lagstiftningen. Ett yttrande    
Migrationsverkets hantering av  Yttrandet har inkommit och  

 sig bakom kommunens  i sin helhet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att  sig bakom  samt

att skicka in framtaget underlag till Migrationsverket

Beslutet skickas till
Migrationsverket


