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§ 23 
 
Information om företagsklimatet, Svenskt Näringsliv 
 
 
Sammanfattning 
Annika Nilsson, näringslivschef, Carina Centrén och Erik Hultgren från Svenskt 
Näringsliv deltar på sammanträdet och redovisar resultatet för Perstorps del i den senaste 
näringslivsrankingen som genomfördes våren 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
 

3



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 24 
 
Bjuvs förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund 
2021/221 
 
Sammanfattning 
Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund bestående av Bjuvs, 
Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga kommuner, och fungerar som 
medlemskommunernas gemensamma miljönämnd och miljöförvaltning. Bjuvs kommun 
har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet 
för att istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi. En utredning kring konsekvenser 
för miljöförbundet med anledning av det aviserade utträdet, liksom 
omställningskostnader har genomförts. Medlemskommunernas uppfattning har varit att 
med avsteg från förbundsordningen möjliggöra ett förtida utträde för Bjuvs kommun per 
den 30 juni 2022. Förslag till ekonomisk uppgörelse mellan medlemskommunerna har 
därför tagits fram och redovisas i ärendet. 
 
Sammanfattningsvis innebär förslaget: 
• Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022.  
• Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 0,9 mkr som uppkommer 

under tiden 1 juli – 31 december 2022 samt för hela kostnaden för den utredning 
Startpoint Advisory gjort. 

• Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 resultatförs i 2021 års bokslut. 
Medlemskommunerna tillskjuter extra medlemsbidrag för att återställa det negativa 
egna kapital som uppkommer.  

• Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 belastar 
resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022.Medlemskommunerna 
tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att återställa det negativa egna kapital 
som uppkommer.  

• Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår under 
första halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna förbundet.  

• Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet köps dessa 
mot sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund per den 30 juni 
2022, 
 
att godkänna i ärendet redovisade förslag till ekonomisk uppgörelse mellan de fem 
medlemskommunerna med anledning av utträdet, samt 
 
att i samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att balansera negativt 
eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av medlemskommunerna baserat på 
invånarantal och belastar 2021 års resultat i kommunerna.
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§ 25 
 
Minskning av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
2022/19 
 
Sammanfattning 
Parlamentariska gruppen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att från och med 
valet 2022 i enlighet med 5 kap § 5 KL minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
från 35 till 27. Antal ersättare föreslås fortsatt vara hälften av det antal ledamöter varje 
parti fått, inget exakt antal föreslås i förslaget utan endast en kvot anges, dvs hälften. 
Exakt antal räknas fram av Länsstyrelsen i samband med valresultatet. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i enlighet med föreslaget beslut 
och ska gälla från och med valet 2022. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 27 i enlighet med 5 kap § 5 
KL, 
 
att antalet ersättare fortsatt ska vara hälften av antalet ledamöter ett parti fått, samt 
 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning gällande antalet ledamöter och att den ska gälla från och med valet 2022. 
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§ 26 
 
Inriktningsbeslut ekonomiska ramar, budget 2023 
2022/9 
 
Sammanfattning 
Enligt budgetprocessen ska inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar för 
nämnderna upprättas under februari månad. Nämnderna ska därefter behandla dessa och 
återkomma med synpunkter inför framtidsseminarium i april. SKR:s decemberprognos 
har använts för beräkningsunderlag.  
 
Förslag till ekonomiska ramar för 2023 är upprättad enligt nedan. 
 
Nämnd Budget 2022 Budget 2023 
 
KF, revision 1 810 1 410 
KS 63 780 66 180 
RN 6 540 6 540 
BN 5 510 5 780 
BUN 204 110 209 430 
SN 163 830 165 300 
KFN 28 920 29 040 
Summa 474 500 483 680 
 
Förslag till investeringsram 2023-2025 
 
Nämnd  2021 2022 2023 2024 
Skattefinansierad     
Kommunstyrelsen 60 425 79 540 71 100 39 400 
Räddningsnämnden 100 400 400 400 
Överförmyndarnämnd 240 0 0 0 
Byggnadsnämnden 1 670 750 400 400 
Kultur och fritidsnämnd 200 400 400 400 
Barn och utbildningsnämnd 800 1200 1200 1200 
Socialnämnden 1200 1200 1200 1200 
Total skattefinansierad 64 635 83 490 74 700 43 000 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslag till fördelning av ekonomiska ramar till respektive nämnd/styrelse 
att de ekonomiska ramarna för 2023 är preliminära, samt 
 
att uppdra åt nämnder och styrelse att senast 7 april inkomma med synpunkter avseende 
förslag till ekonomisk drifts-och investeringsram 
 

6



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer
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§ 27 
 
Bokslut kommunstyrelsen 2021 
2022/17 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om 1 528 tkr. En klar förbättring 
jämfört tidigare prognoser då styrelsen närmade sig underskott. Den största förklaringen 
till avvikelsen jämfört prognosen är att de åtgärder som vidtogs under sen höst gav 
önskad effekt. Det gav dock även den effekten att övriga verksamheter som höll igen 
för att hantera underskottet för helheten även genererade överskott vilket inte hade 
behövts i den utsträckning som förutsågs. Ytterligare en faktor till det förbättrade 
resultatet är försäkringsersättningen för hembygdsgården som inte räknats med i 
tidigare prognoser då den var osäker. Ersättning kommer dock att erhållas men exakt 
belopp kommer ges under kvartal 1. En försiktighet har därmed iakttagits vid 
uppbokning av intäkter.  
 
Generellt sett ökar både intäkterna och kostnaderna. Intäkterna ökar främst på 
bidragssidan där bland annat extratjänster och olika typer av arbetsmarknadsinsatser 
erhållit bidrag. Även ersättning från omställningsfond, försäkring och 
segregrationsmedel har erhållits. Kostnadssidan har motsvarande kostnader som möter 
de ökade intäkterna i form av ökade personalkostnader och utbildningskostnader. 
Kostnadsökningar ses även inom entreprenadtjänster, material och livsmedel. I övrigt 
ses även ökningar inom licensavgifter och abonnemangsavgifter. Kostnadsminskningar 
ses inom exempelvis personalkostnaderna till följd av vakanta tjänster et cetera. 
 
Kommunstyrelsen har under kommande år utmaningar kring de ökade kostnaderna 
avseende material och livsmedel men även ökade kapitalkostnader till följd av 
exempelvis fiberutbyggnaden. 
 
Genomförandegraden på investeringarna uppgår till 87 % för kommunstyrelsen vilket 
främst beror på de större projekten som nu är i aktiv genomförandefas. 8 371 tkr 
föreslås att föras över till 2021 avseende främst fleråriga projekt.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna redovisningen till kommunfullmäktige samt, 
 
att föreslå kommunfullmäktige överföra 8 371 tkr till 2022 års investeringsram 
avseende projekt som inte färdigställts 
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§ 28 
 
Preliminärt bokslut 2021 
2022/10 
 
Sammanfattning 
Preliminärt resultat för 2021 visar ett överskott om 24,6 mnkr jämfört budgeterat 
resultat om 10,1 mnkr. Ett resultat som motsvarar ungefär 5,3 % 
 
Den största avvikelsen återfinns inom finansen där skatteintäkterna varit högre under 
året än budgeterat, främst till följd av pandemins effekter och de svängningar i 
skattunderlaget detta har gett. Även nämnderna redovisar att högt positivt resultat.  
 
Kommunfullmäktige, Revision 0,1 
Kommunstyrelsen  1,5 
Räddningsnämnden  0,4 
Byggnadsnämnden  0,7 
Barn- och utbildningsnämnden 4,0 
Socialnämnden  -1,7 
Kultur- och fritidsnämnden  1,1 
  
Totalt överskott drift  6,1 
Finans   18,5 
Preliminärt resultat  24,6 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§ 29 
 
Meddelanden 
2022/3 
 
Sammanfattning 
NSVA protokoll 210318, 210521, 210618, 211005, 211125 
Verksamhetsberättelse och statistik 2021, konsumentrådgivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
 

10



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 30 
 
Delegeringsbeslut teknik- och serviceförvaltningen 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Teknik- och serviceförvaltningen har enligt sin delegering tagit ett antal beslut enligt 
rapport. Besluten är tagna under perioden 2022/01/01 – 2022/01/31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 31 
 
Kommundirektören informerar 
2022/1 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: 
Avskaffade pandemirestriktioner men med fortsatt smittspridning, verksamheter inom 
barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer 
att öppnas upp igen, administrativ personal arbetar fortsatt hemifrån i mån av möjlighet, 
företagsfrukostarna kommer att startas upp igen, det kommer att finnas möjlighet att söka 
nya medel från DelMoS och yttrande gällande nationell transportinfrastruktur tas av 
ordförande och redovisas på nästa kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 32 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
2022/2 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat: 
Genomfört möte med intressenter gällande byggnation och nästa fredag återupptas 
dialogmöten mellan Skånes kommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 33 
 
Övrigt ärende, hemtjänst 
 
 
Sammanfattning 
Rubricerade ärende har inkommit från Ronny Nilsson (S) gällande situationen inom 
hemtjänsten. Ronny yrkar följande: 
 
att en redovisning sker på nästa KS rörande situationen inom hemtjänsten avseende 
personalläge samt omfattning på inbeordrande av personal, omfattning av mertid och 
övertid från oktober till februari redovisat per vecka, 
 
att vidtagna åtgärder så här långt informeras om samt vilken plan som finns framåt kring 
bemanning och arbetssituation i hemtjänsten, samt 
 
att information ges kring hur planeringssystemet fungerar avseende antalet rimliga 
planerade besök per personal, hur förflyttningstider mellan brukare ser ut samt om 
systemet tillåts fungera så som det är tänkt planeringsmässigt. 
 
Majoriteten genom ordförande föreslår att företrädare för hemtjänsten bjuds in till nästa 
sammanträde för en redogörelse kring situationen inom hemtjänsten. 
 
Beslutsordning 
Ordförande föreslår att majoritetens förslag ställs mot socialdemokraternas yrkande via 
acklamation, detta godkänns och genomförs och ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Votering begärs och ska genomföras, den 
som röstar i enlighet med majoritetens förslag röstar ja och den som röstar i enlighet med 
socialdemokraternas yrkande röstar nej. Voteringen utfaller med 3 nej (Ronny Nilsson, 
Elisabeth Holmer, Jack Henriksen) och 6 ja (Bengt Marntell, Sven-Åke Sleth, Patrik 
Ströbeck, Torgny Lindau, Göran Långström, Hans Stifors) varvid, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att företrädare för hemtjänsten bjuds in till nästa sammanträde för en redogörelse kring 
situationen inom hemtjänsten 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 

14


