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§ 88 
 
Affärsplan NSVA 2023-2025 
2022/87 
 
Sammanfattning 
NSVA tar i sitt uppdrag som leverantör av VA-tjänster till Perstorps kommun årligen 
fram en affärsplan. Affärsplanen beskriver NSVA:s rekommendationer kring 
investeringar och vägval för en god VA-försörjning till Perstorps kommun.  
 
NSVA:s investeringsplan kommer läggas in i kommunens budgetförslag. 
 
NSVA har de senaste åren upparbetat ett underskott om totalt 4 mnkr. Enligt praxis ska 
detta återbetalas inom tre år. En av anledningarna till underskottet är för högt 
kalkylerade intäkter vid ingången till NSVA 2020 vilket i sin tur resulterade i ett 
underskott om 2,2 mnkr. Detta har även fått effekt i kommande budget då den bygger 
på tidigare års förutsättningar. Det vanligaste sättet att hantera underskott inom 
taxefinansierad verksamhet är att höja VA-taxan men det finns alternativa vägar om så 
beslutas. NSVA-verksamheten prognostiserar just nu kraftiga prishöjningar i omvärlden 
och arbetar hela tiden med att hitta effektiviseringsmöjligheter för att hantera 
svängningarna i världsekonomin. Att dessutom hantera underskott sedan tidigare slår 
hårt mot VA-abonnenterna. Då underskottet från 2020 byggde på för högt kalkylerade 
intäkter föreslås därför kommunfullmäktige att överföra 2,2 mnkr från skattekollektivet 
till taxekollektivet från 2022 års resultat. Detta innebär att taxehöjningen 2023 dämpas 
något. Underskott kommande år bör däremot hanteras inom taxekollektivet. Då 
kommunen har ett prognostiserat överskott är detta möjligt att genomföra. 
 
Ronny Nilsson (S), Elisabeth Holmer (S) och Bengt Marntell (C) deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta NSVA:s förslag till affärsplan för Perstorps kommun 2023 – 2025 samt  
 
att överföra 2,2 mnkr från skattekollektivet till taxekollektivet VA-verksamhet från 
2022 års resultat 
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§ 89 
 
Uppföljning tertial 1 kommunen 
2022/86 
 
Sammanfattning 
Prognosen för första tertialen indikerar ett resultat om 19,9 mnkr, 6,5 mnkr högre än 
budgeterat resultat. Detta till följd av en beräknad positiv slutavräkning för 2021 och 
2022 om 5,6 mnkr. Dessutom är regleringsbidraget 1,9 mnkr högre än budgeterat. Total 
avvikelse på finansverksamheten är 7,9 mnkr där ett par mindre övriga poster avviker 
marginellt. 
 
Merparten av nämnderna prognostiserar en budget i balans. Socialnämnden har 
upprättat en åtgärdsplan i sin uppföljningsrapport. De kommer även inkomma med 
förslag till åtgärder för 2023 då befintliga åtgärder är av engångskaraktär. 
 
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mnkr avseende 
föreningsbidragen. 
 
Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Merparten av 
underskottet avser vuxenutbildningen som under ett par år haft svårt att få budget i 
balans. En genomlysning av denna verksamhet är påbörjad och är en del i nämndens 
åtgärdsplan som presenteras i juni. Resterande underskott avser interkommunala 
placeringar inom gymnasieverksamheten. Denna prognos är dock osäker då 
antagningen inför hösten ännu inte är klar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att invänta åtgärdsplan från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, samt 
 
att i övrigt notera redovisningen 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 90 
 
Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 
2022/41 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde prognostiserar ett 
nollresultat och följer budget. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 91 
 
Ekonomisk uppföljning kommunen 
2022/42 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska uppföljningen för maj visar ett positivt resultat om 19,8 mnkr. Ett 
överskott jämfört budgeterat resultat 13,5 mnkr med 6,3 mnkr. 
Avvikelsen finns främst inom finansförvaltningen, slutavräkningen för 2021 och 2022 
är positiv. 
 
Merparten av nämnderna visar budget i balans. Socialnämnden har upprättat åtgärder 
för budget i balans och även inkommit med förslag till åtgärder om 
kostnadsutvecklingen fortgår enligt KS beslut februari.  
 
Barn och utbildningsnämnden redovisar underskott om 1,5 mnkr och har beslutat en 
åtgärdsplan avseende genomlysning av vuxenutbildningen till augusti. Om dessa 
åtgärder inte räcker till ska även förslag på åtgärder som innefattar övriga verksamheter 
tas fram. Genomlysningen behöver dock genomföras först då verksamheten haft 
utmaningar under en längre tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen, 
 
att notera socialnämndens förslag till åtgärder, samt 
 
att invänta barn och utbildningsnämndens genomlysning av vuxenutbildningen och 
åtgärder för budget i balans 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Socialchef 
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§ 92 
 
Äskande av medel för kostnadsberäkning av renovering av 
centralskolan 4-6 
2022/101 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med äskande om 0,5-1,0 mnkr för 
utredning avseende ombyggnad/renovering av Centralskolan åk 4-6. En estimerad 
kostnad om minst 60 mnkr förväntas.  
 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade lokalförsörjningsplan 2021/102 ska ärenden 
rörande större ny/ombyggnationer först beredas i lokalförsörjningsgruppen för att 
därefter lyftas för eventuella beslut till respektive nämnd och kommunstyrelse. Här tas 
hänsyn till volymförändringar, därefter nyuppkomna behov och även en övergripande 
blick kring kommunens totala lokalbestånd och dess kommande behov. Detta för att 
skapa en så planeringsprocess som möjligt för kommunen som helhet då dessa 
processer dels tar tid men även är omfattande både i tid och pengar. Om ärendet inte 
brådskar lyfts det in i kommunens ordinarie budgetprocess. Kommunstyrelsen föreslås 
därför avslå äskandet i avvaktan på behandling i lokalförsörjningsgruppen och dess 
utlåtande.  

 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avslå äskandet från barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichef 

7



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

Kommunstyrelsen  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 93 
 
Medlemskap i Energikontor Sydost/Energikontoret Skåne 
2022/110 
 
Sammanfattning 
Skånes kommuner, tidigare Kommunförbundet Skåne, har under innevarande 
mandatperiod valt att renodla sin verksamhet till en ren medlemsorganisation för Skånes 
33 kommuner. Förändringar har genomförts i såväl styrelsesammansättning som 
kommunstyrelseordförandes och kommundirektörers deltagande i beredningsprocesserna 
i för kommunerna gemensamma frågor. En förenkling av åtagande och finansiering där 
en krånglig struktur av huvudavtal och många sidoavtal har ersatts med ett huvudavtal per 
kommun. Detta har i flera fall, bl. a. för Perstorp, inneburit minskad medlemsavgift 
jämfört med tidigare. Skånes kommuners uppdrag och mandat har med detta blivit 
tydligare. 
 
Resultat av det renodlade uppdraget är dels att kanslifunktionerna i Lund minskat 
avsevärt, liksom raden av nätverk som gått från ett- 70-tal till fem. Vidare har en del 
verksamheter som tidigare drivits av Kommunförbundet Skåne avvecklats eller 
omstrukturerats. En sådan verksamhet är Energikontoret Skåne, som fram till nu bedrivits 
och finansierats inom ramen för kommunernas medlemsbidrag.  
 
Det har ändå bedömts vara av vikt att kommuner, region och företag kan få fortsatt stöd i 
energi- och klimatfrågor. Därför har möjligheten öppnat sig att Skånes 33 kommuner 
istället blir medlemmar i Energikontoret Sydost, som är ett av 16 energikontor i Sverige.  
Efter att de flesta av Skånes kommuner förklarat sig intresserade av en sådan lösning, 
erbjuds nu  kommunerna ett sådant medlemskap. 
 
Energikontoret Sydost finansieras av dels en medlemsavgift, som om samtliga kommuner 
samt Region Skåne går med, blir 2.500 kr. Om inte alla går med blir den 5.000 kronor. 
Därtill erläggs en serviceavgift som uppgår till 1 krona per invånare, för Perstorps del ca. 
7.500 kronor. 
 
I ärendets bilagor presenteras Energikontoret, dess verksamhet och finansieringsmodell 
ytterligare. Det bedöms vara fortsatt värdefullt för en liten kommun som Perstorp att ingå 
i en sådan samverkan som erbjuds, allra helst som både energi- och klimatfrågorna ligger 
högt på agendan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Perstorps kommun har haft 
ett bra samarbete med det tidigare Energikontoret, bland annat i framtagandet av det 
nyligen beslutade Energi- och klimatprogrammet. 
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Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost enligt i ärendet 
redovisade förutsättningar. 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen Energikontor Sydost 
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§ 94 
 
Samverkansavtal avseende samhällsorientering inom Familjen 
Helsingborg 
2022/120 
 
Sammanfattning 
Samhällsorientering (SHO) för nyanlända invandrare är ett kommunalt uppdrag enligt 
lag, men kan uppdras åt annan part att genomföra. Länsstyrelsen har haft detta uppdrag 
för Skånes kommuner sedan starten 2010, men flera kommuner har valt att lämna 
samverkan, exempelvis Båstad 2020 och senast Hässleholm 2021. En tredjedel av 
Sveriges kommuner ger i dagsläget samhällsorientering i egen regi. Den strategiska 
styrgruppen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration inom Familjen 
Helsingborg har sett behov av en mer lokalt anpassad samhällsorientering och nu 
föreligger förslag att samverka kring samhällsorientering inom ramen för samarbetet i 
Familjen Helsingborg. Förslaget har processats i kommundirektörsgruppen samt 
Familjen Helsingborgs styrelse. Förslaget innebär att samtliga kommuner inom 
Familjen Helsingborg säger upp nuvarande avtal med Länsstyrelsen. Den nya 
samverkan är avsedd att gälla från och med 2023, men beslut om uppsägning av 
nuvarande avtal samt riggande av ny organisation behöver tas nu för att vara på plats till 
årsskiftet. 
  
Vilka som ska erbjudas SHO regleras i lag (2013:156). Kursen ska erbjudas så snart 
som möjligt efter folkbokföring i en kommun. Förordning (2010:1138) anger inriktning 
för kursens övergripande upplägg och genomförande. Samhällsorientering omfattar 100 
timmar fördelat på åttaolika områden och ska ges på modersmål eller ett språk som 
deltagaren behärskar. Kursen kommer som utgångsläge ges i lokaler i Helsingborg med 
närhet till pendling från övriga kommuner. En mer utförlig beskrivning av uppdrag och 
genomförande anges i en verksamhetsplan för samhällsorienteringen som ska tas fram 
och uppdateras årligen av den operativa styrgruppen. 
 
Samverkan kring SHO i egen regi bygger på en solidarisk betalningsmodell för 
kommunerna inom Familjen Helsingborg oavsett om kommunen har deltagare att 
anvisa eller ej. (Budgeten är beräknad på 150 deltagare per år för hela Familjen 
Helsingborg). Kostnadsfördelningen bygger på kommunens befolkningstal och innebär 
för Perstorp en kostnad med 32 tkr för 2023. Fördelarna med att ha SHO i eget regi och 
därmed kunna anpassa innehåll och planering till de lokala behoven anses som mer 
fördelaktigt än att köpa tjänster från Länsstyrelsen som Perstorps kommun gör nu. Detta 
då kommunens möjligheter att påverka och anpassa innehållet har varit begränsade.  
 
I ärendet finns följande handlingar 
1. Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 
2. Samhällsorientering, hemtagningsprocess, Familjen Helsingborg april 2022 
3. Samverkansavtal 
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Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna samverkansavtal kring Samhällsorientering inom Familjen Helsingborg, 
samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att säga upp nuvarande avtal med Länsstyrelsen från 
och med 2023. 

 
 
Beslutet skickas till 
Familjen Helsingborg, sekretariatet 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Arbetsmarknadsenheten 
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§ 95 
 
Laglighetsprövning motioner 
2022/123 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har av förvaltningsrätten anmodats inkomma med yttrande gällande 
laglighetsprövning av två beslut fattade i kommunfullmäktige 2022-05-18, §§ 46-47.  
 
Förslag till yttranden har upprättats, i vilka kommunen bestrider överklagandena och 
yrkar att dessa ska avvisas.  
 
Handlingar i ärendet 
1. Förvaltningsrättens begäran om  yttrande, mål nr. 5655-22, 2022-05-20 
2. Förvaltningsrättens begäran om  yttrande, mål nr. 5587-22, 2022-05-20 
3-4. Förslag till yttranden, 2022-05-23 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna upprättade yttranden till förvaltningsrätten 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten 
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§ 96 
 
Nätkoncession ang. Luftledning 130 kV Björstorp - Perstorp 
2022/111 
 
Sammanfattning 
E.ON. Energidistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd 
att bygga och använda kraftledning. Ansökan avser en luftledning från Björstorp – 
Perstorp. Det är Energimarknadsinspektionen som angör om ledningen ska få tillstånd. 
Myndigheten bedömer påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. 
Kommunen är obligatorisk remissinstans och ett svar erfordras därför från kommunen. 
 
Av yttrandet ska det framgå om detta är förenligt med gällande planer, ligger nära 
skolor eller förskolor eller liknande, om skyddsåtgärder som föreslås är tillräckliga eller 
annat av väsentlig betydelse för prövningen. 
 
Perstorps kommun har på tjänstemannanivå med representanter för plan- och 
byggförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, Söderåsens miljöförbund, 
räddningstjänsten, näringslivschefen och NSVA granskat materialet och gör följande 
bedömning: 
 
Perstorps kommun har granskat inkomna handlingar och har inga erinringar mot 
projektet enligt förordad sträckning. Förslaget är förenligt med gällande planer och 
hindrar inte fortsatt samhällbyggande/exploatering. Det påverkar inte heller kommunala 
investeringar och bedöms inte påverka väsentliga naturvärden negativt. Perstorps 
kommun bedömer vidare att projektet har stor betydelse för samhället och för 
utvecklingsmöjligheter för befintliga och tillkommande verksamheter i Perstorp och ser 
därför mycket positivt på detta. Genomförs inte projektet innebär det svårigheter för 
företaget att bedriva sin verksamhet och kan leda till flytt av verksamheten/att 
arbetstillfällen förloras. 
 
Bengt Marntell (C ) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom framtaget yttrande samt att översända det till 
Energimarknadsinspektionen 
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggchef 
Energimarknadsinspektionen 
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§ 97 
 
Övrigt ärende, förskoleetablering 
 
 
Sammanfattning 
Ronny Nilsson (S) lyfter processen, tidsaspekten och ett missnöje över tillgängliga 
handlingar gällande ärendet KS 2021/243 ”Förfrågan angående verksamhetsmark för 
etablering av förskola”. Ärendet diskuteras. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för i ärendet avgiven information 
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§ 98 
 
Förstudie ombyggnation Ugglehemmet 
2022/112 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsgruppen (LFG) har under en tid diskuterat möjligheter och 
prioriteringar för byggnaden Ugglehemmet. Förslaget som LFG ser som mest gynnsamt 
för kommunen och dess verksamheter är en ombyggnation av byggnaden till en 
förskola, detta för att möta behovet av att hyreskontraktet för modulförskolan Opalen 
inte skall förlängas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser också stora organisatoriska och ekonomiska 
fördelar med att förflytta verksamheten till Ugglehemmet då även förskolan Hattstugan 
på Ybbåsen skulle kunna samlokaliseras i Ugglehemmet. 
 
För att kostnadsberäkna vad en eventuell ombyggnation skulle kosta behöver en 
snabbutredning göras då avtalet på modulerna bör sägas upp under augusti. 
Teknik- och serviceförvaltningen uppskattar kostnader till 150 tkr. Kostnaden föreslås 
finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att bevilja teknik- och serviceförvaltningen 150 tkr av kommunalstyrelsens oförutsedda 
medel till förstudie ombyggnation av Ugglehemmet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 99 
 
Kommundirektören informerar 
2022/1 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: 
att kommunen fått nya tilldelningstal från Migrationsverket från 35 till 15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 100 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
2022/2 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat: 
Kommunen kunde drivit att minska tilldelningstalet ytterligare men kommer inte att göra 
det, H22 och Familjedagen som är väldigt bra arrangemang, genomförd invigning av café 
i Centrumhuset, genomfört möte med representant för Svenskt Näringsliv, infriande av 
löfte till elever gällande intagande av skollunch och kommande möte mellan 
kommundirektörer och kommunstyrelseordförande i Söderåsens miljöförbund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

Kommunstyrelsen  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 101 
 
Delegeringsbeslut teknik- och serviceförvaltningen 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Teknik- & serviceförvaltningen har enligt sin delegering tagit ett antal beslut enligt 
rapport. Besluten är tagna under perioden 2022-05-01 – 2022-05-30 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera tagna delegeringsbeslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

Kommunstyrelsen  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 102 
 
Meddelanden 
2022/3 
 
Sammanfattning 
Föreligger följande meddelanden: 
Protokoll Nårab 220411 
Protokoll Söderåsens miljöförbund 220510 
Protokollsutdrag Söderåsens miljöförbund 220510 gällande handlingsplan för förbättrade 
NKI-värden 2022 
Protokollsutdrag Söderåsens miljöförbund 220510 gällande ekonomisk uppföljning jan-
mars 2022 
Protokoll årsstämma NSVA 220513 
Protokoll konstituerande sammanträde NSVA 220513  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

Kommunstyrelsen  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 103 
 
Övrigt ärende, budget 2023 
 
 
Sammanfattning 
Ronny Nilsson (S) ifrågasätter majoritetens frångående från sitt eget beslut att ta 
budgeten i juni där han anser att majoriteten bryter mot kommunstyrelsens beslutade 
budgetprocess. Ärendet diskuteras. 
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