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Utveckling av fastigheten Poppeln 13, Perstorps nya 
Centrumhus
2020/178

Sammanfattning
 om kommunhuset i Perstorp har utretts och debatterats under flera  

Kommunhuset finns i fastigheten Poppeln 13, med adress Torget 1, sedan denna 
 1965. Fastigheten  av kommunen, genom det  dotterbolaget 

Perstorp  AB, den 2 januari 2019. Kommunen  c:a 3.900 m2 
innefattande kommunledning,  barn- och  

 kultur- och  plan- och  samt 
 Totalt finns ett sextiotal arbetsplatser  sessionssal, 

 och  utrymmen. I  finns lokaler  arkiv, bowling,  
budo,  apotek,  pizzeria, butiker och systembolag i fastigheten.  
2020  de av kommunen  lokalerna  till c:a 2,8 mnkr.

Bakgrunden till  var att fastigheten  i stort behov av  yttre och inre 
 I delar  bristande    medarbetarna, vilket 

framkommer i skyddsrond med flera  som   Efter 
beslut i kommunstyrelsen i maj 2019,  Perstorp  AB en  
som presenterades   den 27 november 2019,  en 
uppskattad total projektkostnad om 116,5 mnkr, varav kostnaden  de av kommunen 

 lokalerna uppgick till c:a 78 mnkr. 

 beslutade bevilja kommunal borgen om 7 mnkr  vidare arbete att 
 program- och systemhandlingar; vidare att  sig positiv till den inriktning 

som redovisades i  alternativ 1; att  styrelsen  Perstorp  
AB acceptera uppdragen enligt dessa  samt slutligen att ett  
beslutsunderlag skulle redovisas senast andra kvartalet 2020. Styrelsen  Perstorps 

 AB accepterade uppdragen och uppdrog  VD att  desamma. 

Uppdragen har nu  och ett  beslutsunderlag i form av program- och 
systemhandlingar (bilaga 1)  har redovisats  styrelsen den 11 augusti 2020, varvid 
styrelsen beslutat   och  utredningen till Perstorps 
kommun  vidare beslut. I underlaget redovisas  bakgrund, tekniska och 

  samt hur en ombyggnad    
 dvs framtidens  att    kommunens ledord service, 

engagemang och   Utredningen  vidare kostnader  projektet 
(116,5 mnkr med optioner  ytterligare totalt 7,6 mnkr),  och slutligen hur 
bolaget  av dessa  i  Det senare har styrelsen 
tillstyrkt. I beredningen  kommunens beslut har samtliga  
partigrupper erbjudits en   av hela underlaget. 
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Perstorps kommun har att ta  till Perstorp  AB  att  
projektet, beslut om kommunal borgen motsvarande uppskattade kostnader, samt den 
hyreskostnad som  augusti 2022 blir   kommunen som   
investeringsbeslutet tas av Perstorp  AB som   investeringen.

Finansiering och ekonomiska 
  kommunens del  under 2020 2,8 mnkr. centrumhuset   

kommer hyran vara 6,5 mnkr vilket motsvarar en  om 3,7 mnkr. Projektet 
 vara   2022 vilket  att kommunen  

 med 5/12  och med 2022 och full effekt 2023.

 har varit med i tidigare budgetplanering och  fortsatt med i 
kommande   beslut   fattades 2019. Ny budget 

 2021 och planeringen  de kommande  kommer beslutas i  i 
november.  de skatteprognoser som har redovisats  Sveriges kommuner och 
Regioner ( SKR)  tidigare planering.  centrumhuset kommer att   

     att  driftskostnaderna kommer 
sjunka  

Alternativkostnaden  ett nytt kommunhus och detta hade blivit  dyrare. 
Dessutom riskerar kommunen kostnader   sikt till  av  

 som  effekt  personalens 

Projektet  upphandlat och  enligt  kallad Partnering. Detta  att 
 har full insyn i projektets ekonomiska utfall hos  (Skanska)  

redovisning sker genom    ger kommunen, via 
  att kontrollera  inte kostnader  eller   

avtal.   

Ett kontrakt  25  med Perstorps  AB kommer att   att  det 
 minska hyreskostnaden. Hyran ska vidare  i enlighet med faktisk 

kapitalkostnad  att minska kapitalrisken och   minska bolagets behov av
riskpremie. 

I  finns optioner att ta  till 

Solceller 1,9 mnkr
Evakueringskostnader 2 mnkr
Teknik konferensrum 1,7 mnkr
Inventarier konferensrum 2 mnkr
 

 rekommenderar att  sig positiv till 
evakueringskostnader, teknik konferensrum och inventarier enligt optionerna ovan.

En   av underlaget ger vid handen att:
Perstorps kommunhus  i stort behov av  efter   bristande  
Den 55  gamla byggnaden har egentligen passerat sin tekniska 
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Byggnaden  en arkitektonisk  som  
Byggnaden  i grunden gedigen, men har lappats och lagats under   tid

   stora   att  en   byggnaden
Byggnaden  totalrenoveras oavsett 
Kommunen saknar idag en   personalen
Kommunhuset  inte bara en byggnad, den  ett 
Konceptet     det ska vara enkelt att komma i kontakt med 
Perstorps kommun

 som  i en kommun idag kan inte   som dagens byggnad 
 planerad

Perstorp  i behov av    att kunna  och locka till
sig nya 

 i byggnaden  
 som lokalerna ser ut idag  det  att  dem uthyrda

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att  Perstorp  AB  till ombyggnad av fastigheten Poppeln 13, 
Perstorps nya Centrumhus i enlighet med i  redovisat  inklusive 
tillkommande optioner om 5,7 mnkr avseende evakueringskostnader, teknik
konferensrum samt inventarier, samt

att  kommunal borgen  belopp om 123 mnkr,  upptagande av   
egen skuld,  projektet
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Upphandlings- och   Perstorps kommun
2020/176

Sammanfattning
Under 2018 togs i gemenskap av Bjuv,  och Klippans kommun ett beslut att arbeta 
mer gemensamt i  samt att   en  av  

Tydligare fokus    en samlad anskaffningsprocess, dvs Behovsanalys  
Upphandling    Leverans  Fakturahantering  

 att kunna  detta  en gemensam upphandlings- och   alla 
fyra kommuner, detta  att kunna skapa   kring  
ramavtalsupphandlingar och  en  struktur kring de  som kommunen 

Ronny Nilsson (S) yrkar att en striktare skrivning ska finnas att 
kollektivavtalsliknande villkor  under avsnittet  principer och 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att bifalla Ronny Nilssons yrkande att en striktare skrivning ska finnas   
kollektivavtalsliknande villkor  i policyn under avsnittet  principer 
och 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att anta  till riktlinjer  upphandling och  samt riktlinjer  
direktupphandling  Perstorps kommun, samt

att   att anta  till Upphandlings- och   
Perstorps kommun.
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 av fastigheten Ugglan 1 
2020/166

Sammanfattning
 man har valt att flytta verksamheten   till  har nu 

fastigheten Ugglan 1, det  kallade    blivit   

Perstorps kommun har i detta varit en intressent och   om att  fastigheten

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att   att   av fastigheten Ugglan 1  en summa 
av 4 miljoner kr, samt

att   att  omprioriteringen av investeringsmedel i 
investeringsbudgeten enligt framtaget 
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Meddelanden
2020/2

Sammanfattning
Perstorps  AB protokoll 200820
Perstorp  AB protokoll 200811
Perstorp  AB protokoll 200331

  protokoll 200825
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera meddelandena


