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§ 114 
 
Uppföljning av arbetet med handlingsplanen för förbättrad 
folkhälsa och inkludering 
2020/64 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören redovisar tillsammans med gruppen som arbetat tvärsektoriellt mot 
segregation för förbättrad folkhälsa och inkludering hur arbetet framskrider. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för redovisningen 
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§ 115 
 
Beslut om eventuellt förvärv av aktier i Perstorp Fjärrvärme AB 
2021/191 
 
Sammanfattning 
Perstorps Fjärrvärme AB (bolaget) ägs av Perstorps kommun (kommunen) och E.ON 
Sverige AB (publ). Ägarna äger vardera femtio procent av aktierna. Det finns hundra 
aktier i bolaget. Således äger kommunen femtio aktier. 
 
Kommunen har fört diskussioner om bolagets framtid med Eon under hösten 2020, varvid 
Eon framfört till kommunen att man önskar sälja sin andel i bolaget. Kommunen har 
tidigare inte varit beredd att köpa Eons aktier. Eon har nu fått ett bindande bud av en 
extern köpare till aktierna. Med anledning härav erbjuder Eon kommunen att köpa 
aktierna i bolaget på de villkor och till det pris som lämnats i det bindande budet. 
 
Kommunen har således att ta ställning till om kommunen ska förvärva Eons aktier eller 
om kommunen ska avstå från detta och låta en extern köparen förvärva aktierna. 
 
Yrkanden 
 
Lennart Johansson (PF), Ronny Nilsson (S) och Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till 
förslaget. 
Bengt Marntell (C) yrkar på att ärendet utreds på nytt för att bl.a. erhålla en SWOT-
analys. 
Jack Henriksen (SD) yrkar bifall till att-sats ett och två och avslag på att-sats tre. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Bengt Marntells förslag om ny utredning mot arbetsutskottets förslag 
att besluta nu och finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Votering begärs, varvid 
åtta ledamöter (Torgny Lindau, Patrik Ströbeck, Ronny Nilsson, Lennart Johansson, Hans 
Stifors, Elisabeth Holmer, Pia Galia och Jack Henriksen) röstar för arbetsutskottets 
förslag och en ledamot (Bengt Marntell) för Bengt Marntells yrkande. Kommunstyrelsen 
har därmed bifallit arbetsutskottets förslag om beslut vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Jack Henriksens yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avstå från att förvärva E.ON Sverige AB:s aktier i 
Perstorps Fjärrvärme AB 
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att föreslå kommunfullmäktige att, i enlighet med befintligt aktieägaravtal, godkänna att 
Adven Energilösningar AB förvärvar E.ON Sverige AB:s aktier i Perstorps Fjärrvärme 
AB och biträder befintligt aktieägaravtal i egenskap av aktieägare, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige att ge 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, samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 
Reservationer 
 
Jack Henriksen och Pia Galia (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Bengt Marntell (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

5



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-13 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 116 
 
Riktlinjer för mål och resultatstyrning 
2021/168 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019/90 § 49 om riktlinjer för mål och resultatstyrning 
för Perstorps kommun.  
 
Riktlinjerna för mål- och resultatstyrningen ett av de viktigare styrdokumenten i 
kommunen och ska tillämpas i all verksamhetsplanering, målarbete samt 
uppföljningsarbete i Perstorps kommun. 
 
Under året har revidering av detta genomförts så att både de ekonomiska processerna och 
verksamhetsuppföljningen vävs samman och ses som en enhet istället för separata 
processer.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta reviderade riktlinjer för mål och resultatstyrning i Perstorps kommun 
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§ 117 
 
Tertial 2 - Kommunstyrelsen 
2021/175 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar att underskott om 600 tkr. Underskottet finns inom teknik- 
och serviceförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen underskott om 600 tkr behöver hanteras för budget i balans. Teknik- 
och serviceförvaltningen kommer under september och oktober göra en extra uppföljning 
och redovisa åtgärder för budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna redovisningen, samt 
 
att uppdra åt förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen att inkomma med 
åtgärdsplan snarast.  
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 
Ekonomichef
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§ 118 
 
Delårsrapport - Kommunen 
2021/176 
 
Sammanfattning 
Tertialrapport 2 fortsätter visa en positiv prognos för helåret om 12,9 mnkr, en förbättring 
med 2,8 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror främst på bättre skatteunderlag för 
2021 än budgeterat.  
 
Nämnderna prognostiserar ett negativt resultat om 7,4 mnkr varav 2,8 mnkr är direkt 
hänförligt till ökade kostnader för pandemin. Beslut om tilläggsbudget kommer 
föreläggas kommunfullmäktige i oktober avseende detta. 
 
Störst avvikelse finns inom socialnämnden där placeringar inom bland annat LSS har 
tillkommit under hösten. Ersättningen från Migrationsverket fortsätter även sjunka 
ytterligare. Socialförvaltningen har påbörjat en åtgärdsplan som utgår från KPMGs 
rekommendationer. För barn- och ungdomsvården har förvaltningen en åtgärdsplan som 
pågår sedan tidigare för att försöka komma till rätta med budgetunderskottet. Nämnden 
har stora svårigheter att uppnå budget i balans för 2021 och ser utmaningar även 2022 till 
följd av tillkommande kostnader inom LSS och ökade kostnader för försörjningsstödet.  
 
Kommunstyrelsen kommer att upprätta en åtgärdsplan till uppföljningen i oktober för 
budget i balans. Underskott finns främst inom teknik- och serviceförvaltningen.  
 
Övriga nämnders underskott kommer att hanteras i kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna redovisningen, samt 
 
att notera socialnämndens och kommunstyrelsens fortsatta arbete med åtgärder för 
budget i balans 
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§ 119 
 
Budgetjustering socialnämnden 
2021/162 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-06-16 att ta hänsyn till den utredning som genomförts av 
KPMG avseende socialnämndens underskott de senaste åren och föreslå förslag till 
vidare hantering under september. 
 
Även 2021 har socialnämnden ett stort underskott inom ett flertal områden. Kostnader 
inom ekonomiskt bistånd har fortsatt öka under året. Även kostnader för LSS har ökat 
då tillkommande placeringar har skett under året.  
 
Skatteintäkterna har genererat större överskott enligt skatteunderlagsprognosen i 
september till följd av slutavräkningen vilket skapar möjlighet för kommunfullmäktige 
att justera ramen för Socialnämnden även 2021 med 2,0 mnkr. Detta görs genom att 
höja skatteintäkterna och därmed även kommunbidraget.  
 
Ytterligare rekommendationer åligger socialnämnden och har i åtgärdsplanen för 
Tertialbokslut 2 angett dessa som under behandling och åtgärd. Detta behöver fortsatt 
följas upp för att analysera effekten ur såväl kostnads- såsom kvalitetsmässigt 
perspektiv.  
 
Yrkanden 
 
Lennart Johansson (PF) yrkar att då skatteintäkterna ökat och på så vis möjliggjort att 
utöka socialnämndens ram beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att utöka socialnämndens ram för år 2021 med 2 mnkr. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att utöka socialnämndens ram för år 2021 med 2 mnkr. 
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§ 120 
 
Merkostnader till följd av Covid-19 
2021/163 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun har under 2021 haft merkostnader för pandemin inom olika 
verksamhetsområden. Nettokostnaderna prognostiseras till 2,8 mnkr under 2021 och 
bygger på antagandet att verksamheterna återgår till normalläge under hösten.  
 
I regeringens höstbudget 2020 genomfördes tillfälliga åtgärder för att återstarta 
ekonomin i Sverige och förstärkte skatteintäkterna generellt 2021. Inga ytterligare 
kostnadstäckningar är i nuläget föreslagna. I skatteunderlagsprognosen för 2021 
(augusti månad) är skatteunderlaget fortsatt högt för Perstorp och osäkerheten kring 
skatteintäkterna minskar.  
Flertalet av verksamheterna har genomfört antal åtgärder för att möta ökade kostnader 
men detta hantera inte till fullo. Då pandemins effekter nu börjar synas i ekonomi 
föreslås en justering av budgetramar. Skatteintäkterna föreslås att budgeteras om 
motsvarande underskottet för verksamheterna avseende pandemin och öka 
kommunbidraget för respektive nämnd motsvarande; 
 
Nettokostnader Prognos     
  Utfall Prognos 
KS 220 011,92 230 000,00 
BN 0 0 
KFN 476 000,00 470 000,00 
BUN 951 000,00 1 100 000,00 
SN* 1 474 000,00 1 000 000,00 
  3 121 011,92 2 800 000,00 
      
Utfallet är något högre än prognos främst inom SN där intäkter förväntas  
under juli från Socialstyrelsen.   

 
 
Kostnadsbilden är fortsatt osäker vilket medför att ytterligare merkostnader får hanteras 
inom respektive nämnd samt via åtgärdsplaner om kostnadsökning inte hanteras. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-29 att återremittera ärendet. 
Ytterligare medel till socialnämnden som inte är kopplat till pandemin tillförs i annat 
ärende.  
 
Yrkanden 
 
Ronny Nilsson yrkar att ytterligare en miljon kronor ska tillföras socialnämnden, för att 
täcka utökade kostnader för försörjningsstöd, kopplade till pandemin. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot förslaget med Ronny Nilssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Votering begärs. 
 
Voteringen utfaller med fem röster (Torgny Lindau, Patrik Ströbeck, Lennart 
Johansson, Hans Stifors och Bengt Marntell) för arbetsutskottets förslag och fyra röster 
(Ronny Nilsson, Elisabeth Holmer, Pia Galia och Jack Henriksen) för arbetsutskottets 
förslag med Ronny Nilssons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen har därmed beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att revidera budgetramar enligt förslag till följd av merkostnader hänförbara till Covid-
19. 
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§ 121 
 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB 
och Perstorp Näringslivs AB 
2021/174 
 
Sammanfattning 
Kommunen utövar styrning över sina helägda bolag, Perstorps Bostäder AB och Perstorp 
Näringslivs AB, genom bolagsordning och ägardirektiv.  
 
Befintliga bolagsordningar behöver uppdateras för att stämma överens med aktiebolagens 
bestämmelser samt med 10 kap. 3 § kommunallagen som anger krav på innehållet i 
bolagsordningar för helägda kommunala bolag.  
 
Ett ägardirektiv är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren, det vill säga 
kommunen, om dennes krav och förväntningar på bolaget. Ett antaget ägardirektiv utgör 
utgångspunkt för bolagets affärsplaner, strategier, budget och andra styrande dokument. 
Mot denna bakgrund är det önskvärt att kontinuerligt se över befintliga ägardirektiv. I de 
föreliggande förslagen till ägardirektiv anges uppdrag, ansvar, inriktning, mål som 
tydliggör ägarens prioriteringar och ekonomiska förutsättningar för det specifika bolaget. 
Vidare framgår det hur bolaget ska rapportera till kommunen och hur uppföljning av 
verksamhet, mål och ekonomi sker. Bestämmelser om ägardialog och styrdokument har 
också lagts till i de upprättade förslagen. Därutöver anges hur kommunfullmäktige utövar 
sin kontroll över bolagens verksamhet.  
 
Bolagsordningarna och ägardirektiven har utformats med beaktande av de så kallade 
Teckal-kriterierna. Syftet med detta är att uppfylla förutsättningarna för undantaget om 
intern upphandling. 
 
Bolagsordningarna och ägardirektiven har upprättats i samråd med bolagen eftersom det 
är viktigt att bolagen kan ta ansvar för de uppdrag, mål och förväntningar som läggs på 
dem. Förslagen har remitterats till respektive bolag för synpunkter. Bolagens synpunkter 
har i förekommande fall arbetats in i förslagen.  
 
Yrkande 
 
Ronny Nilsson (S) yrkar att skrivning i bolagsordningar ska lyda ” Styrelsens ordförande, 
övriga ledamöter och suppleanter utses av Kommunfullmäktige i Perstorps kommun för 
tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Att gälla tills vidare, dock längst till och med stämma efter nästa val till 
kommunfullmäktige.” samt att ägardirektiven till Perstorps Bostäder AB under punkten 
mål ska klargöra ” Bolaget ska över tid återbetala de aktieägartillskott som skett”. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
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Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna upprättade förslag till reviderade bolagsordningar för Perstorps Bostäder 
AB och Perstorp Näringslivs AB, 
 
att skrivning i bolagsordningar ska lyda ” Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och 
suppleanter utses av Kommunfullmäktige i Perstorps kommun för tiden från den 
årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats. Att 
gälla tills vidare, dock längst till och med stämma efter nästa val till 
kommunfullmäktige.” 
 
att godkänna upprättade förslag till reviderade ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB 
och Perstorp Näringslivs AB, 
 
att ägardirektiven till Perstorps Bostäder AB under punkten mål ska klargöra ”Bolaget 
ska över tid återbetala de aktieägartillskott som skett” samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 122 
 
Förslag på sammanträdesdagar för år 2022 
2021/173 
 
Sammanfattning 
Januari   Februari   
12 ksau/kstu/kspu   2 ksau/kstu/kspu 
19 ks    9 ks1 
26 kf  16 kf 
    1 Preliminärt bokslut 2021 
     
Mars   April 
  2 ksau/kstu/kspu   6 ksau 2/kstu/kspu  
16 ks  20 ks 2 
30 kf  27 kf 2 
    2 Bokslut 2021 
     
Maj   Juni 
  4 ksau/kstu/kspu   1 ksau 3/kstu/kspu 
11 ks  8 ks 3 
18 kf  22 kf 3 
    29 ksau/kstu/kspu 
    3 Ekonomiska ramar 2023 – 2025, budget 
 
Augusti   September 
10 ksau/kstu/kspu   7 ksau/kstu/kspu 
17 ks  14 ks 
31 kf  28 kf 
 
Oktober   November 
  5 ksau 4/kstu/kspu   2 ksau 5/kstu/kspu 
19 ks 4  16 ks 5 
26 kf 4  30 kf 5 
4 Halvårsbokslut 2021   5 ev extra beslut om ekonomiska ramar 2023 – 2025 
 
 
December 

7 ksau/kstu/kspu 
14 ks 
21 kf 
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Tider 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00 
Tekniskt utskott (kstu)  inleds kl. 09.00 
Personalutskott (kspu)  inleds kl. 09.00 
Kommunstyrelsen (ks)  inleds kl. 14.00 
Kommunfullmäktige (kf)  inleds kl. 18.00 
(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00) 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att fastställa sammanträdesdagar år 2022 för kommunstyrelsen enligt förslaget, 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa sina sammanträdesdagar år 2022 enligt liggande förslag, samt 
 
att allmänhetens frågestund genomförs i samband med samtliga fullmäktiges 
sammanträden. 
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§ 123 
 
Lokal trafikföreskrift 
2021/179 
 
Sammanfattning 
Perstorp Specialty Chemicals AB har till kommunen inkommit med en förfrågan om att 
få tillstånd för BK4 (74 tons) transporter. Trafikverket har klassat om väg 21 till BK 4 
och teknik- & serviceförvaltningen ser inga problem att klassa om vägsträckningen 
enligt bilaga. Transporterna skall vara anpassade under samma regler som trafikverket 
ställer för BK4 transporter längs väg 21. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta förändringen av den lokala trafikföreskriften 
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§ 124 
 
Förändringar gällande lokala ordningsföreskrifter 
2021/178 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 59, att anta reviderade lokala 
ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617) 
dels för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats dels för att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 
De antagna föreskrifterna anmäldes till Länsstyrelsen Skåne, som den 31 augusti 2021 
(dnr 213-32152-2021) beslutade att upphäva föreskrifterna i 19 § samt 22 § andra stycket 
i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Perstorps kommun. Med anledning av 
detta har föreskrifterna i dessa delar setts över.  
 
Översynen innebär att 18 och 19 §§ stryks från föreskrifterna, dels då generella 
bestämmelser om katter finns i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) dels 
då bestämmelsen i 19 § i de lokala ordningsföreskrifterna anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten enligt Länsstyrelsen. Med hänsyn härtill ändras numreringen på de följande 
paragraferna.  
 
Översynen innebär vidare att platserna ”kyrkogårdar, begravningsplatser” stryks från 22 § 
andra stycket i de lokala ordningsföreskrifterna då Länsstyrelsen bedömer att ett totalt 
förbud mot användning av pyrotekniska varor på dessa platser lägger onödigt tvång på 
allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I övrigt kvarstår 
texten från den gamla lydelsen. Bilaga med karta ska benämnas ”Bilaga X”. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta förslaget om reviderade lokala ordningsföreskrifter,  
 
att föreskrifterna ska gälla från och med den 1 november 2020, samt  
 
att omedelbart anmäla detta till Länsstyrelsen i Skåne. 
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§ 125 
 
Motion gällande bärighetsklassning av det kommunala vägnätet 
2021/68 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående 
förändringar av vägklassning inom kommunen till BK4. BK4 står för bärighetsklass 4 
och innebär att fordon med tjänstevikt upp till och med 74 ton får framföras på vägen. 
Idag är kommunens vägar till större del klassade för BK1 (64 ton). 
 
I motionen pekar man ut en del vägsträckningar som är kopplade till industri där behovet 
av transporter i storleken BK4 kan vara aktuellt. Teknik- och serviceförvaltningen ser 
också att dessa vägar kan vara aktuella men väljer att hantera det efterhand som behovet 
lyfts av aktuell näringsidkare. Frågan har redan lyfts av industriparken och därför pågår 
nu ett arbete med att klassa om vägarna Verkstadsgatan – Bruksvägen – 
Gustavsborgsvägen. 
 
När det kommer till att klassa om samtliga vägar inom kommunen till BK4 ser 
förvaltningen inte att det är lämpligt framför allt med tanke på trafiksäkerheten för övriga 
trafikanter. Vid behov av tyngre transporter i tätbebyggt område är det lämpligare att 
istället söka dispens för transporten och i samråd med kommunen planera rutten.  
 
Yrkande 
 
Jack Henriksen (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed avslå motionen 
 

18



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-13 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 126 
 
Samverkansavtal och verksamhetsplan för YH-acceleratorn 
inom Familjen Helsingborg 2022 
2021/184 
 
Sammanfattning 
YH-acceleratorn Familjen Helsingborg är ett framgångsrikt samverkansprojekt som 
drivs på uppdrag av samtliga elva kommuner i nordvästra Skåne sedan februari 2020. 
YH-acceleratorns uppdrag är att fungera som en delregional serviceorganisation mot 
näringslivet med uppdrag att effektivisera företagens kompetensförsörjning med hjälp 
av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar).  
 
Ett samverkansavtal har tagit fram för att kunna säkra en fortsatt god tillväxt av 
yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet, som bedöms strategiskt viktiga för olika 
branscher och arbetsgivare inom Familjen Helsingborg.  Helsingborgs stad tillsammans 
med övriga kommuner i Familjen Helsingborg föreslås ingå ett samverkansavtal för 
YH-acceleratorn.  
 
Syftet med samverkansavtalet är att möjliggöra en implementering och vidareutveckling 
av YH-acceleratorns insatser under 2022 och framåt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna samverkansavtalet för YH-acceleratorn Familjen Helsingborg i enlighet 
med i ärendet redovisat avtal. 
 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivschef
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§ 127 
 
Granskning av direktupphandlingar 
2021/149 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens hantering av direktupphandlingar. Syftet har varit att bedöma om den interna 
kontrollen avseende direktupphandlingar är tillräcklig. Revisorernas iakttagelser och 
bedömningar framgår av granskningsrapporten.  
 
Kommunstyrelsen har anmodats yttra sig kring de slutsatser, rekommendationer och 
åtgärder som revisionen framför i sin rapport. Förslag till yttrande har därför upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
socialnämnden avger egna yttranden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna upprättat yttrande över granskning av direktupphandlingar till 
kommunrevisionen 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen
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§ 128 
 
Utveckling av Esabvallen 
2020/241 
 
Sammanfattning 
Esabvallen är en grusad yta i centrala Perstorp som saknar tydliga användningsområden. 
På grund av sitt centrala läge bedöms platsen ha stort utvecklingspotential. I genomförd 
enkätundersökning uttrycker kommuninvånarna att vissa typer av aktiviteter saknas i 
orten och att Esabvallen skulle vara en lämplig plats för dessa. Det framfördes även att 
olika typer av bostäder och lokaler vore attraktivt på platsen.  
 
För att möjliggöra bostäder krävs en ny detaljplan. Kommunstyrelsen föreslås således ge 
plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för att tillskapa en ny 
byggrätt. Kommunstyrelsen föreslås vidare ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att 
vidare utreda aktivitetsparkens utformning. Då marken i fråga är attraktiv för 
bostadsbyggare krävs att kommunen går ut med en öppen markanvisning för området. 
Med detta föreslås kommunstyrelsen slutligen att ge plan- och byggförvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag som ska möjliggöra en öppen markanvisning.  
 
I ett tvärsektoriellt samarbete mellan plan- och bygg-, teknik- och service- , kultur- och 
fritid- samt socialförvaltningen arbetar kommunen för att skapa en stärkt trygghet, 
folkhälsa och inkludering. Plan- och byggförvaltningen leder arbetet i att utreda vilka 
användningsområden som bäst lämpar sig på platsen. Kommunstyrelsen föreslås bifalla 
förslagen till beslut.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan, samt 
 
att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att möjliggöra en 
öppen markanvisning 
 
 
Beslutet skickas till 
Plan- och byggförvaltningen
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§ 129 
 
Kommundirektören informerar 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om bland annat: rekrytering av trygghetssamordnare och 
förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen samt medlemssamråd för 
Söderåsens miljöförbund. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 130 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
2021/8 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat: Söderåsens miljöförbund, 
möte med polisen, trygghetsvandringar, PRAO-elev samt NSVA. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
 

23



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-13 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 131 
 
Månadsrapport NSVA 2021 
2021/44 
 
Sammanfattning 
Föreligger följande rapporter från NSVA: 
Månadsrapport Perstorp september 2021 
Ekonomisk rapport Perstorp 2109 
Miljöredovisning 2109 
Sammanställning produktion 2109 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera rapporterna 
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§ 132 
 
Uppföljning av beslut 
 
 
Sammanfattning 
Ronny Nilsson efterlyser återrapportering av den genomlysning av driftbidrag och 
organisationsbidrag som kultur- och fritidsnämnden skulle utföra. Svar lämnas att 
genomlysningen pågår, även med koppling till föreningsbidrag, av en upphandlad extern 
utredare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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