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Vårt Perstorp 2030.
Perstorp är en levande kommun i Nordvästra Skåne och en del utav
Öresundsregionen. En kommun med ett stort engagemang från invånare,
näringsliv, föreningsliv och kommunens medarbetare. Perstorp är också en
kommun med traditioner och framtida utmaningar. Om dessa utmaningar
handlar bland annat Perstorps vision för år 2030.
Denna vision är ett dokument som vuxit fram under knappt två års tid. Under åren
2012 och 2013 genomförde Perstorps kommun ett EU-projekt som syftade till att
bland annat kompetensutveckla kommunens cirka 700 medarbetare. Som en del
av projektet fick medarbetarna själva beskriva Perstorps kommuns utmaningar.
Medarbetarna fick även sätta egna ord på värderingar som borde prägla arbetet i
Perstorps kommun. Ledorden blev: service, engagemang och bemötande.
Dessa beskrivningar från verkligheten tillsammans med politikernas visioner ligger
till grund för detta dokument. Viljan att utveckla Perstorp kommer kräva
engagerade medarbetare, chefer som vågar ta beslut, modiga politiker och viktigast
av allt medborgarnas stöd.

Arnold Andréasson
Kommunstyrelsens ordförande
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Skolutveckling för framtidens unga
Perstorp är en kommun som genom åren har utbildat såväl Nobelpristagare
som ledande naturvetare. Här finns en av landets främsta privata
gymnasieskolor, en aktiv vuxenutbildning samt goda kopplingar mellan
utbildning och näringsliv.
Utbildning är en viktig faktor när folk väljer kommun att bosätta sig i. Det
attraktiva boendet är mer än bara naturnära och prisvärt. Den unga familjen som
lämnar lägenheten i storstaden för en villa på landet antas väga in kommunens
skolor som en mycket viktig del i sitt val av kommun att bosätta sig i. Det är
genom förskolan/skolan som en barnfamilj oftast har mest kontakt med
kommunen. En bra utbildning är därför det viktigaste för Perstorps kommun att
satsa på för att attrahera och behålla invånare. Speciellt eftersom Perstorp är en
kommun som erbjuder attraktiva boenden. En bra skola måste också vara en bra
arbetsplats. Det är viktigt att Perstorps kommun erbjuder attraktiva villkor till
skolans personal och löpande möjligheter att vidareutbilda sig under arbetstid.
Skolan är också barnens arbetsplats och här prioriteras elevhälsan, som ett led i
kommunens folkhälsoperspektiv.

Nyckeln till en lyckad skolutveckling ligger mycket i att lägga fokus och resurser
på att stötta barn redan i tidiga skolår. För detta krävs bra lärare och ett aktivt
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arbete mellan kommunens olika funktioner. För att utveckla skolan i rätt riktning
krävs även ett tydligt ledarskap. Löpande analyser av verksamheten och
kostnadsfördelningar skall prioriteras i budgetarbetet. För att uppnå en skola som
inte bara pedagogiskt presterar i topp utan även är en bra arbetsplats krävs att
politiken alltid sätter utbildningen i första rummet och att utbildningsfrågan är
prioriterad i de ekonomiska diskussionerna.
Lärandet måste stimuleras även utanför ordinarie lektionstid. Därför avsätter
kommunen i budgeten pengar för att kunna erbjuda läxhjälp och annan
stödundervisning för elever oavsett kunskapsnivå utöver planerad lektionstid.
Perstorps kommuns geografiska möjliggör fortsatta studier eftersom Högskolan
Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet/Tekniska högskola samtliga
ligger inom 6 mils radie ifrån centralorten. Andra lärosäten såsom Växjö och
Halmstad finns också inom pendlingsavstånd.

Perstorps vision för år 2030:
 Kommunen erbjuder en bred och kvalificerad utbildning som
uppmuntrar till fortsatta studier på högre utbildningsnivå.
Utbildningen är en del av det attraktiva boende som Perstorp
erbjuder
 Utbildning är prioriterat i kommunens budget
 Skolan är en attraktiv arbetsplats genom t.ex. attraktiva löner
och vidareutbildning
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Ett livskraftigt samhälle i rörelse
Perstorps naturnära och natursköna läge bland bokskogar och sjöar lockar
till ett aktivt friluftsliv i skog och mark. Men ohälsotalen i Perstorps
kommun är höga och medellivslängden för män i Perstorp är kortast i
Skåne.
En fullgjord utbildning, att känna sig behövd, att ha en anledning att gå upp på
morgonen och arbetskamrater som uppskattar en är en viktig del av individens
självkänsla. En hög sysselsättningsgrad är en viktig faktor till att få en bättre
folkhälsa. En sund och aktiv livsstil uppmuntras i tidig ålder. Genom förskolor och
skolor når vi unga som i sin tur påverkar sin omgivning.
Perstorps invånare ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i
trygghet. Kommunen erbjuder olika former av stöd och service för dig som är
invånare. Att få hjälp i vardagen kan innebära att du håller dig frisk längre och att
du kanske kan bo kvar i din nuvarande bostad. Omsorgen ska också arbeta
förebyggande och aktivt delta i samhällsplaneringen. Inte minst i planeringen av
bostäder och offentliga miljöer är det viktigt att beakta medborgarnas
förutsättningar. Som boende i Perstorp skall du känna dig trygg i att dina behov
genom livets olika skeden tillgodoses inom devisen: service, engagemang och
bemötande.
Begreppet folkhälsa har även en psykologisk innebörd. Arbetslöshet och dålig
ekonomi kan leda till ett livslångt utanförskap. Här har kommunen en synnerligen
viktig roll genom att t.ex. ekonomisk rådgivning och ha en aktiv socialtjänst som
även jobbar förebyggande. Folkhälsoperspektivet är en ledstjärna inom hela
kommunen. Det finns ett rikt föreningsliv i Perstorp som stöttas av kommunen
och fyller en viktig funktion i folkhälsoarbetet. Kommunen jobbar även aktivt med
att nå nya målgrupper för att öka medvetenheten om vikten av en god hälsa.
Perstorps strategiska läge som pendlingskommun, ett attraktivt boende och
kommunalservice som ser helheten och har ett livslångt perspektiv gör Perstorp
till en attraktiv kommun för barnfamiljen.
Perstorps vision är att tillvaron ska utformas utifrån den enskildes behov och
kännetecknas av tydlighet i utbud, trygghet, delaktighet och respekt.
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Perstorps vision för år 2030:
 Folkhälsoperspektivet återspeglas i all kommunal verksamhet
 Folkhälsotalen är bättre i Perstorp än genomsnittet i Skåne och
uppmärksammas årligen
 Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan är väl utvecklat
 Kommunen erbjuder en rådgivningsfunktion inom
skuldsanering och folkhälsa som även jobbar förebyggande
 Åldrandet utformas efter den enskildes behov
 Omsorgen arbetar förebyggande och aktivt i
samhällsplaneringen
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Här hittar Du dina smultronställen
Människor är idag mer kräsna i sitt val av hemkommun. Utöver bra skola,
attraktiva lägen och prisvärdhet så efterfrågar många ett boende som har
nära till nöjen. Ibland pratar man om en generation som är vana att ha allt
inpå knuten och tillgängligt alltid.
Ett rikt utbud som omfattar allt från en bio som kan visa världspremiärer live via
digitala sändningar, traditionellt midsommar och nationaldagsfirande. Vill man
uppleva storstadspuls når du Helsingborg med tåg under timmen och till Lund och
Malmö under 90 minuter. Detta gör Perstorp till en attraktiv boendekommun för
de som vill bo på landet men arbetar i staden. Tågtrafiken går var 30:e minut i
rusningstrafik och kommunen och regionen arbetar aktivt för att förbättra såväl
tidtabellen som att utveckla alternativa sätt att resa på. Kommunen fokuserar på
att stärka bilden av sig själv som ett naturnära, prisvärt och pendlingsvänligt
boende i Nordvästra Skåne.
Det är viktigt att Perstorps kommun underlättar för olika former av boende.
Förutom flerfamiljshus och villor i tätorten är det viktigt att utveckla attraktiva
boenden i natursköna lägen. Landsbygden är en viktig del av Perstorps
attraktivitet. Det är viktigt att kommunen vidhåller takten för utbyggnaden av
bredbandsnätet i kommunen även utanför tätorten. En levande landsbygd uppnås
genom att serviceinrättningar, såväl kommunala s0m privata, stimuleras att
etablera sig utanför tätorten.
En levande landsbygd förutsätter investeringar i infrastrukturen, Säkra vägar,
gång- och cykelvägar som är trafiksäkra, en kollektivtrafik anpassad efter
resenärernas behov och utbyggt bredband är viktiga delar i en levande landsbygd.

Perstorps vision för år 2030:
 Perstorp är en pendlingskommun i Nordvästra Skåne med goda
kommunikationer till Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö
och Köpenhamn
 I Perstorp finns en blomstrande landsbygd med väl utbyggda
vägar för såväl bilar som cyklister
 Kommunen stimulerar ett brett utbud av boendeformer
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Det gemensamma Perstorp
Perstorps kommun är mer än bara de anställda inom kommunen. Perstorps
kommun är ett samhälle och en gemenskap som uppmuntrar till dialog och
delaktighet.
Allt eftersom ”tidningsdöden” breder ut sig blir det allt svårare för medborgarna
att kunna granska sina folkvalda. Även om vårt mediesamhälle på många sätt är
mer öppet idag med sociala medier så skall denna information inte förväxlas med
den som kommer från en kritisk källa. Kommunen förvaltar medborgarnas
skattepengar och en aktiv demokratisk process skall alltid eftersträvas.
De som bor, verkar och vistas i Perstorp skall uppleva att de får en god service av
Perstorps kommun. Kommunens mål är att leverera god service och ha nöjda
brukare. Grunden för verksamheternas utveckling är medborgarnas olika behov av
service. Detta mål förutsätter ett professionellt bemötande och engagemang som
präglas av kundvänlighet och ger förtroende. Det är viktigt att kommunen är
flexibel i sitt sätt att möta medborgarna och villig att satsa på att hitta nya sätt att
tillgodose medborgarnas önskemål. Att satsa på nya tekniker är en viktig
komponent för att kunna leva upp till medborgarnas krav på ökad tillgänglighet.
Utöver teknik är det viktigt att kommunen satsar på att hela tiden hitta nya arenor
att möta medborgarna på.
Kommunens ansvar som myndighet får inte glömmas bort. Att vara en myndighet
som dagligen fattar beslut som påverkar människors liv är en ansvarsfull uppgift
som ställer höga krav på våra medarbetare. Kompetens, integritet och löpande
utbildning skall prägla denna verksamhet. Utöver de lagar som reglerar
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kommunens myndighetsutövning skall kommunen alltid sträva efter att ha en
snabb myndighethandläggning.
En viktig del av insyns- och demokratiaspekten är att nyttja ny teknik. När medias
bevakning minskar bör kommunen anstränga sig mer för att genom modern
teknik öppna upp för direktdialog med medborgarna. Samtidigt är fysiska möten
mellan kommunens representanter och den enskilda medborgaren fortsatt en
viktig del av den demokratiska processen.
Det är viktigt för den demokratiska processen att alla är med. Ett ungdomsråd som
engageras och känner sig delaktiga i politikens beslut skulle kunna väcka ungas
intresse för politik.

Perstorps vision för år 2030:
 Dialogen mellan kommunen, politiken och samhället är stark
 Ungdomar aktiveras i politiken
 Den moderna tekniken beaktas som ett led i att kommunicera
med medborgarna
 Kommunen skall se sig själv som en serviceorganisation som
präglas av service, engagemang och bemötande
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Ett hållbart samhälle
Ett hållbart samhälle innebär en utveckling av samhället som tillgodoser
varje människas grundläggande behov, kulturellt, socialt och miljömässigt,
utan att frånta kommande generationers möjligheter till detsamma. Men
utvecklingen behöver också vara ekonomiskt hållbar.
Miljöfrågorna skall genomsyra kommunens verksamhet. Verksamheten bedrivs
med en strävan efter ständigt minskad miljöpåverkan. Kommunens miljömål
redovisas i bokslutet då det är ett lika naturligt område att följa upp och granska
som ekonomin. Arbetet med att minska energiförbrukningen i kommunens
fastigheter sker löpande, mäts och följs upp.
Då kommunens verksamheter är spridda över hela kommunens geografiska yta
genomförs dagligen många transporter för att få verksamheten att fungera. Detta
är antagligen den största enskilda källan till miljöfarliga utsläpp ifrån Perstorps
kommun. Därför bör kommunen ha som mål att på sikt ha en fordonsflotta som
inte drivs av fossila bränslen.
Matsvinnet är något som vi alla måste hjälpas åt att minska. Kommunen kan
genom kostenheten, förskolorna/skolorna och kommunala renhållningsbolaget
bidra till att informera om och minska matsvinnet. Genom att vara medvetna om
vad och hur mycket vi lägger på våra tallrikar kan vi minska vår miljöpåverkan.
Kommunen och det kommunala renhållningsbolaget en viktig uppgift i att
informera om och verka för att avfallsmängden i kommunen minskar samt att
andelen avfall som återvinns ökar.
Perstorps kommun liksom övriga kommuner i Sverige utför många uppgifter som
ligger medborgarnas vardagsliv nära i form av vård och omsorg, transporter,
barnomsorg, skola och planering t.ex. av markanvändning. Vi har stora möjligheter
att påverka förutsättningar till ett mer jämlikt samhälle. Detta gör kommunen till
en viktig aktör i jämlikhetsarbetet lokalt men också i arbetet för att nå de
nationella jämlikhetsmålen. Jämlikhet skall vara en aktiv del i
samhällsplaneringen, inte minst i planeringen av offentliga miljöer.
I Perstorps kommun har vi ha ett förhållningssätt som bygger på respekt för
varandra, där alla får möjlighet att komma till tals och synliggöras, oavsett kön,
ålder, ursprung eller trosuppfattning etc. Som individer har alla olika kunskaper,
erfarenheter, egenskaper och uttryckssätt och alla behövs. Det är nödvändigt att
medborgares erfarenheter och kunskaper tas tillvara Först då kan vi använda våra
resurser på bästa sätt. Det är därför viktigt att alla ges likvärdiga förutsättningar att
delta i samhället. Perstorps kommun ser mångfald som en framgångsfaktor för ett
hållbart samhälle.
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Perstorps vision för år 2030:
 Miljö- och jämlikhetsfrågor genomsyrar all kommunens
verksamhet
 Utvecklingen är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
 Kommunens miljömål redovisas i bokslutet
 Kommunens verksamheter och transporter är klimatneutrala
 Minskad avfallsmängd i kommunen
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