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Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige 

Information från nämnder, styrelser och bolag, 
reviderade datum
Sammanfattning
Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om 
aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.

Ärendet
Information ges vid samtliga fullmäktigesammanträden under året från hälften av 
ordförandena vid varje tillfälle. Uppdelningen har reviderats och ser ut enligt följande 
eftersom fullmäktiges sammanträde i februari ställdes in:
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden, 
Perstorps Bostäder AB informerar vid följande tillfällen: 27 mars, 29 maj, 25 september, 
27 november 

Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorp 
Näringslivs AB, Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen: 24 april, 28 
augusti, 23 oktober.
Ovanstående tider kan komma att ändras

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera informationen

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 20

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
2019/47

Sammanfattning
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet 
använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till 
fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur 
partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. 
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får 
besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring 
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår 
till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas 
med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av 
totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2018 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019
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Datum Referens
2019-02-25

Ekonomikontoret
Anders Ottosson, 0435-39244
anders.ottosson@perstorp.se

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att 
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och 
vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. 
Partierna utser själva sin granskare.  Granskaren ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur partistödet har använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i 
tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.  

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och 
beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet 
och media. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att 
partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 
procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige 
representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2018 har lämnats 
in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019.

Ulf Bengtsson Anders Ottosson
Kommundirektör Ekonomichef
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Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

Grundstöd 13 950 kr
Mandatstöd   6 510 kr

Kristdemokraterna   20 460 kr
1 mandat

Miljöpartiet de Gröna   20 460 kr
1 mandat

Centerpartiet   33 480 kr
3 mandat

Moderata Samlingspartiet   39 990 kr
4 mandat

Sverigedemokraterna   59 520 kr
7 mandat

Perstorps Framtid   79 050 kr
10 mandat

Arbetarpartiet Socialdemokraterna   72 540 kr
9 mandat

Totalt: 325 500 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 21

Rapport av granskning internkontroll 2018
2019/48

Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige beslutat reglemente för intern kontroll, ska intern 
kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden/styrelsen eller 
motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske 
till kommunens revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen beslutar,

att den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit otillräcklig,

att den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig, 
samt

att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen.
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Ekonomikontoret
Anders Ottosson, 0435-39244
anders.ottosson@perstorp.se

RAPPORT AV GRANSKNING AV INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2018 
– SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive 
nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett 
utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. 
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarligare 
brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras 
till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 

att den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit 
otillräcklig,

att den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser 
varit tillräcklig, samt

att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson Anders Ottosson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 22

Interna kontrollplaner 2019
2019/49

Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern 
kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller 
motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske 
till kommunens revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Yrkanden:
Ronny Nilsson (S) yrkar att byggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma med mer 
relevanta kontrollpunkter samt att i socialnämndens interna kontrollplan även 
loggkontroll, för att säkerställa att obehöriga ej kommer in i systemet samt att 
avgränsningarna är korrekta, ska ingå.

Beslutsgång:
Ordförande föreslår följande propositionsordning: Att kommunstyrelsen först tar ställning 
till socialdemokraternas yrkande och därefter till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Denna propositionsordning godkänns och genomförs varvid kommunstyrelsens 
ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag, 
votering begärs och genomförs genom att den som röstar för socialdemokraternas 
yrkande räcker upp handen. Voteringen utfaller med två (Ronny Nilsson och Boel 
Rosdahl) för och 7 emot (Torgny Lindau, Hans Stifors, Lennart Johansson, Patrik 
Ströbeck, Bengt Marntell, Pia Galia och Jack Henriksen) varvid yrkandet avslås. 
Kommunstyrelsens ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och 
finner att,

Kommunstyrelsen beslutat,

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2019 till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Reservation:
Ronny Nilsson (S) och Boel Rosdahl (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Ekonomikontoret
Anders Ottosson
anders.ottosson@perstorp.se

INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2019 – SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive 
nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd 
uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder 
för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. 
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna 
kontrollplaner år 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson Anders Ottosson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 24

Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022
2019/45

Sammanfattning
För mandatperioden 2019-2022 har Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet enats om att tillsammans styra Perstorp. 

Dessa partier har tagit fram ett gemensamt förslag till program för mandatperioden. I 
programmet beskrivs den övergripande inriktningen för Kommunens verksamheter med 
sikte på de områden angivna i programmet. Kommunens vision 2030 anger de långsiktiga 
politiska visionerna och ambitionerna medan mandatprogrammet tydliggör den politiska 
inriktningen för respektive mandatperiod.

Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden successivt lägga fram förslag som tar 
sin utgångspunkt i programmet för mandatperioden. Programmet är kommunens 
övergripande styrdokument och anger den politiska inriktningen för mandatperioden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att anta handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022, samt

att handlingsprogrammet utgör den politiska inriktningen och prioriteringarna för 
kommunen under innevarande mandatperiod

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
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Torgny Lindau, kommunstyrelsens ordförande
Torgny.lindau@perstorp.se, 0435-39113

Kommunfullmäktige 

Handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
För mandatperioden 2019-2022 har Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet enats om att tillsammans styra Perstorp. 

Dessa partier har tagit fram ett gemensamt förslag till program för mandatperioden. I 
programmet beskrivs den övergripande inriktningen för Kommunens verksamheter med 
sikte på de områden angivna i programmet. Kommunens vision 2030 anger de långsiktiga 
politiska visionerna och ambitionerna medan mandatprogrammet tydliggör den politiska 
inriktningen för respektive mandatperiod.

Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden successivt lägga fram förslag som tar 
sin utgångspunkt i programmet för mandatperioden. Programmet är kommunens 
övergripande styrdokument och anger den politiska inriktningen för mandatperioden. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår,

Kommunfullmäktige besluta,

att anta handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022, samt

att handlingsprogrammet utgör den politiska inriktningen och prioriteringarna för 
kommunen under innevarande mandatperiod

Torgny Lindau

Kommunstyrelsens ordförande
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Inledning
Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Perstorp 
delar många grundläggande värderingar och utgör tillsammans majoritetsstyret i Perstorp. 
Perstorp är en fantastisk kommun där mycket utvecklats positivt men det finns också utmaningar 
och samhällsproblem som behöver lösas
Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, 
fortsättningsvis benämnt Majoriteten, vill ta ansvar att leda kommunen framåt för att fullfölja 
vision 2030.

Ett Perstorp som hänger ihop.
Det Trygga Perstorp
I Perstorps kommun är det en självklarhet att alla invånare ska känna en trygghet i sin vardag, så är 
det inte idag. I samarbetet med Polismyndigheten kommer kommunen att verka för en ökad 
polisiär närvaro. För att ge Polisen så många verktyg som möjligt för att klara upp brott så skall 
antalet övervakningskameror i kommunen ökas, samt att stötta frivilliga organisationer som 
arbetar för tryggheten bland Perstorps invånare. 

Leva och Bo
Perstorps kommun är platsen för den som inte bara vill bo utan även leva. Attraktiva bostäder ska 
erbjudas för invånare i alla åldrar. Kommunen ska verka för att nya bostäder byggs. Det ska skapas 
boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga. Perstorp ska växa och utvecklas på 
ett hållbart sätt. De kommunala fastigheterna ska ha underhållsplaner som följs och uppdateras 
regelbundet.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att kraven på underhåll av fastigheter uppfylls, 
exempelvis trädgård, byggnad och fastighet. Kommunen ska intensifiera arbetet med att kraven 
som åligger fastighetsägare efterlevs.

Perstorps kommun verka för ett nytt trygghetsboende. Det ska finnas alternativ till att bo kvar 
hemma som erbjuder mer trygghet och social samvaro. Sex av tio äldre uppger att de känner sig 
ensamma vilket kan leda till ohälsa. Perstorp har historiskt sett höga ohälsotal, detta är därför ett 
prioriterat arbetsområde. Därför ska det upprättas en långsiktig plan samt påbörjas ett 
systematiskt arbete i syfte att minska ohälsan i kommunen.  

Näringslivets Perstorp
Perstorp ska ha ett levande och framgångsrikt näringsliv. Det ska finnas en kommunal strategi för 
turism och näringsliv, som syftar till att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen. För 
att förenkla kontakter med kommunen ska det finnas ”en väg in” för företagen.
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Infrastruktur
Hela Perstorps kommun ska leva och utvecklas.  Satsningar skall göras på infrastrukturen så som 
tillgång till fiber, att säkerställa VA-verksamheten, att reducera asfaltskulden samt höja bidraget 
till enskilda vägar.

Lyckad integration

Perstorp har tagit ett stort ansvar i en trasig värld. Att kommunen växer och att vi blir fler invånare 
är i grunden något positivt.
När integrationen och etableringen i samhället tar för lång tid och människor riskerar att hamna i 
utanförskap blir kostnaderna höga för både individer, familjer och samhälle .
Löftet om en bättre framtid och ökad social rörlighet ersätts av hotet som social ärftlighet när 
utanförskap går i arv.
Integrationen behöver genomsyra kommunens alla verksamhetsområden och förvaltningar.

För att alla invånare i Perstorp ska få samma möjligheter och förutsättningar så är arbetet med en 
lyckad integration avgörande. I linje med detta så är utvecklandet av SFI-verksamheten en garant 
för att ha en god grund att stå på som nyanländ i Sverige och Perstorp. Kommunen ska skyndsamt 
utarbeta och implementera en plan för en lyckad integration och samverkansavtal mellan 
integrationsenheten och arbetsförmedlingen/andra aktörer ska upprättas

En förskola och skola för alla barn 
En fungerande skolgång där barn och unga får lära sig att utvecklas som individer är ur ett 
livstidsperspektiv den största skyddsfaktorn. För unga med ett riskbeteende är ett nära samarbete 
med socialtjänsten viktigt.

Förskolorna och skolorna i Perstorps kommun skapar förutsättningar och ger möjligheter för alla 
elever att avsluta grundskolan med godkända betyg. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare 
kommer kommunen attrahera utbildade pedagoger. Behörighetsnivån på personalen kommer 
vara hög i våra verksamheter. Våra lokaler och arbetssätt ska vara utformade på ett sådant vis att 
det stimulerar till lärande och god arbetsmiljö för både barn och vuxna. 

Maten som serveras i kommunens skolor och övriga verksamheter ska i så stor utsträckning som 
möjligt vara närproducerad mat.

Ett Perstorp för alla
Alla som bor och växer upp i Perstorp skall ha goda möjligheter att med egna ansträngningar nå 
sina drömmars mål, oavsett bakgrund.
Ett sammanhållet Perstorp värnar om jämlikhet och motverkar klyftor för de barn och vuxna som 
fått en tuffare start i livet än andra.
I ett sammanhållet Perstorp handlar jämlikhet inte bara om hur människor har det - utan om hur 
människor kan få det.
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Sveriges finaste jämställdhetstradition innebär att alla skall få en chans i livet.

Socialtjänsten är en av välfärdsstatens grundpelare. Den är yttersta skyddsnätet för de barn, vuxna 
och familjer som av olika anledningar behöver akut hjälp eller långvarigt stöd.
Alla invånare som är i behov av  vård och omsorg skall känna trygghet med den service och stöd 
som erbjuds.

Under kommande årtiondena förväntas antalet människor som blir 85 år och äldre att öka. Detta 
kommer att ställa krav på vård och omsorgsarbetet i kommunen. 
Att stärka äldres rätt till ett värdigt liv handlar om välbefinnande och trygghet. 

Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar där så länge som möjligt. För dem ska det finnas 
alternativ som erbjuder mer trygghet och social samvaro. De ska erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst av 
god kvalitet
Perstorps kommun ska ha en välfungerande hemtjänst som hela tiden skall utvecklas. God kvalitet 
på vård och omsorg är en viktig del i att öka våra äldres möjlighet till ett värdigt liv.
Arbetet med en god arbetsmiljö, vara en attraktiv arbetsgivare, motverka stress inom vård och 
omsorg, behöver ständigt förbättras. Perstorps kommun skall intensifiera arbetet med ett 
minskande  av delade turer samt ett genomförande av heltid som norm.

Perstorps kommun skall främja införandet av digitala hjälpmedel utan att göra avkall på den 
personliga integriteten. Digitalisering och automatisering är en viktig del för att möta framtida 
behov inom vård och omsorg. Dels för att avlasta medarbetare från slitsamma arbetsuppgifter, 
dels för hur möjliggöra för medarbetarna att tillbringa mer tid med de äldre. Digitalisering bidrar 
till att öka kvaliteten i verksamheten genom förbättrad vårdsäkerhet

Ett kulturellt och aktivt Perstorp
Kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet och kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
Perstorps utveckling. Perstorp ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 
utvecklas.

Barns och ungas rätt till kultur innebär att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet och ha 
goda möjligheter till att utveckla sitt eget skapande. Att skapa, få utrycka sig och ta del av andras 
skapande ökar vår förståelse av oss själva och omvärlden. Det bidrar till reflektion och kritiskt 
tänkande. Att lära känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker identiteten och ger 
perspektiv på tillvaron. Kultur och idrott bär på unika möjligheter att kunna bidra till integration 
mellan människor och där spelar Perstorps Kommun en viktig roll i stödet till enskilda föreningar, 
som präglas av jämställdhet och rättvisa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 25

Perstorps förvaltningsorganisation 2019
2019/46

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018 att fastställa kommunens politiska 
organisation för mandatperioden 2019 – 2022. Beslutet föregicks av partiöverläggningar i 
kommunens parlamentariska grupp under våren 2018. Då beslutades bland annat att 
minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden; att inrätta ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt revideringar 
av reglementet rörande arvoden till förtroendevalda. Den 19 september 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnderna att gälla under nuvarande mandatperiod. Den politiska organisationen i 
Perstorps kommun ligger därmed fast. I detta ärende föreslås nu förändringar av 
kommunens förvaltningsorganisation, samtliga att gälla från och med den 1 april 2019.

Ronny Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att ställa sig bakom de i ärendet redovisade organisationsförändringarna inklusive 
gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter,

att bemyndiga kommundirektören att genomföra förändringarna inom dessa ramar,

att flytta ansvaret som kommunens trafiknämnd från byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen samt som en följd revidera reglementena för byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i denna del,

att organisationsförändringarna i detta ärende ska gälla fr. o. m. den 1 april 2019.
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2019-02-21Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunfullmäktige 

Perstorps kommuns förvaltningsorganisation 2019
1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018 att fastställa kommunens politiska organisa-
tion för mandatperioden 2019 – 2022. Beslutet föregicks av partiöverläggningar i kommunens 
parlamentariska grupp under våren 2018. Då beslutades bland annat att minska antalet leda-
möter och ersättare i byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden; att inrätta ett tekniskt 
utskott under kommunstyrelsen samt revideringar av reglementet rörande arvoden till förtro-
endevalda. Den 19 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade regle-
menten för kommunstyrelsen och nämnderna att gälla under nuvarande mandatperiod. Den 
politiska organisationen i Perstorps kommun ligger därmed fast. I detta ärende föreslås nu för-
ändringar av kommunens förvaltningsorganisation, samtliga att gälla från och med den 1 april 
2019.

2. Kommunens politiska organisation
Perstorps kommun är i likhet med många andra kommuner indelad i en traditionell fack-
nämndsorganisation. Under kommunfullmäktige med 35 ledamöter och 22 ersättare finns utö-
ver kommunstyrelsen sju facknämnder: barn- och utbildningsnämnden, byggnads- och trafik-
nämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, överförmyndar-
nämnden samt valnämnden.  Antalet ledamöter och ersättare varierar från 9+9 i de större 
nämnderna till 5+5 i de mindre. En gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Bjuv, 
Klippan, Perstorp och Åstorp med 4 ledamöter och 4 ersättare har bildats från och med 1 janu-
ari 2019. 

Samtliga nämnder har arbetsutskott. Under kommunstyrelsen finns dessutom ett tekniskt ut-
skott och ett personalutskott. Socialnämnden har ett socialt utskott. 

3. Kommunens förvaltningsorganisation
I likhet med den politiska organisationen följer nämndernas linjeorganisation en traditionell 
fackstruktur. Under socialnämnden finns socialförvaltningen, under barn- och utbildnings-
nämnden finns barn- och utbildningsförvaltningen, under kultur- och fritidsnämnden finns 
kultur- och fritidsförvaltningen (gemensam förvaltningschef). Samhällsbyggnadsförvaltning-
en har både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden som huvudman. Samhällsbyggnadsche-
fen är förvaltningschef för både byggnadskontoret och tekniska kontoret. Ett tekniskt utskott 
som särskilt ska följa den tekniska verksamheten och bereda ärenden inom området har inrät-
tats. Kommunledningskontoret lyder under kommunstyrelsen, där kommundirektören tillika 
är förvaltningschef. Räddningstjänsten lyder under räddningsnämnden. 
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4. Gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter
Olika kommunala verksamheter har tillkommit vid olika tidpunkter historiskt. Det finns inget 
sammanhängande och konsekvent sätt att benämna kommunens linjeorganisation. Samma typ 
av verksamhet kan benämnas förvaltning, kontor, avdelning eller enhet. Detta är inte optimalt, 
framför allt inte ur ett invånarperspektiv. Det måste vara enkelt att kunna identifiera kommu-
nens verksamheter och skapa förståelse för hur den är organiserad och varför.

Det föreslås därför att följande benämningar på kommunens organisatoriska enheter konse-
kvent används:

Nämnd           Förvaltning           Avdelning           Enhet          Sektion

Sektion är således den minsta organisatoriska enheten och förvaltning den största. Förvalt-
ningen leds av förvaltningschef, avdelning av avdelningschef, enhet av enhetschef och sektion 
av sektionschef.

Benämningarna anger den inbördes ordningen i linjeorganisationen. Storleken på såväl för-
valtningar som underliggande nivåer kan variera. T. ex är barn- och utbildningsförvaltningen 
kommunens största förvaltning medan kommunledningskontoret är en av de mindre. Båda 
förvaltningarna har dock samma uppdrag och roll i den organisatoriska hierarkin.

5. Organisationsförändringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Under våren 2018 genomfördes en genomlysning av samhällsbyggnadsverksamheten i Per-
storp av konsultföretaget Startpoint AB. Slutrapporten biläggs denna tjänsteskrivelse. Utred-
ningen redovisar följande problemanalys och huvudsakliga utmaningar:

1. Perstorps kommun är en liten kommun med begränsade resurser för att hantera samtliga 
kommunala ansvarsområden

2. Under de senaste åren har sociala utmaningar påverkat kommunen och dess prioriteringar, 
detta samtidigt som ett stort antal projekt för utveckling av kommunen initierats/genom-
förts

3. Inom samhällsbyggnadsområdet är det inte helt tydligt vad de långsiktiga politiska ambi-
tionerna är, samtidigt som det tydliggjorts strategiska förväntningar/uppdrag inom sam-
hällsbyggnadsområdet

4. Organisatoriskt saknar samhällsbyggnadsförvaltningen både resurser och tillräcklig kom-
petens inom ett flertal viktiga områden

5. Fokus på verksamheten är huvudsakligen operativ och det saknas resurser för att ta hand 
om viktiga strategiska frågeställningar för långsiktig utveckling

6. Resursbrist i kombination med begränsat antal ledare/chefer i organisationen skapar otyd-
ligt ledarskap vilket får negativa konsekvenser i den operativa verksamheten

7. Viss svårighet att behålla personal, samtidigt som förväntade pensionsavgångar finns in-
om viktiga kompetensområden

8. Det finns bristande förtroende från politiskt håll för samhällsbyggnadsförvaltningen vilket 
måste till för ett stabilt och långsiktigt arbete.
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Utredningen lämnar följande slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet:

1. Skapa maximalt effektiv organisation med utgångspunkt i begränsade resurser, men samti-
digt utan att tappa fokus på strategiska frågor och långsiktigt viktiga värden

2. Skapa förutsättningar att förstärka det operativa ledarskapet inom samhällsbyggnadsfrå-
gorna i kommunen 

3. Dela på byggnadskontoret och tekniska kontoret och tillsätt ansvarig chef på varje kontor
 Ger förutsättningar för att både hantera det strategiska och operativa arbetet/ledarska-

pet 
 Varje kontor/chef rapporterar till en nämnd/utskott 

4. Säkerställ rätt kompetens på varje kontor med utgångspunkt i uppdrag, politiskt ambition 
och de viktigaste frågorna att inneha intern kompetens kring 

5. Trafikfrågor bör i sin helhet hanteras av tekniska kontoret och inte som idag delat. Dessa 
frågor lyder under kommunstyrelsen (tekniskt utskott) 

6. Utred i detalj möjligheten att slå ihop fastighetsorganisationen med Perstorps Bostäder 
AB. Alternativt att  köpa tjänster kring drift & förvaltning av fastighetsbolaget
 Bristande kompetens i dagens organisation. Bristande fokus på frågorna. Stora värden. 

Perstorp för liten kommun för att ha parallella organisationer.
 Utred möjligheten att ”flytta” det kommunala fastighetsinnehavet till bostadsbolaget. 

Uppstår realisationsvinster och stämpelskatter att ta i beaktande och som försvårar 
flytt rent ekonomiskt och/eller legalt? Finns andra hinder?

7. Tillskapa en gemensam serviceorganisation inom kommunledningskontoret med utgångs-
punkt i kost och städ, men där successivt andra servicefunktioner kan ingå. Möjligtvis kan 
vaktmästeri ingå från start. Andra servicefunktioner som kontorsservice och fordon kan 
successivt inkluderas. Ger renodling av verksamheten vid Tekniska kontoret

8. Upphandlingsfunktion för kommunen bör antingen centraliseras alt fullt ut nyttjas via 
samarbete med andra kommuner (Klippan, Bjuv, Åstorp, Perstorp)

9. Tillsätt ny chef över byggnadskontoret med övergripande strategiskt och operativt ansvar 
för den samlade verksamheten inklusive ÖP-arbete

10. Överväg införandet av en centralt placerad kommunstrateg med ansvar för att hålla sam-
man kommunövergripande strategiska frågor. Kan med fördel hantera samordning/sam-
verkan mellan förvaltningar utifrån långsiktig expansion/behov av verksamhetslokaler, 
men möjligen också långsiktiga näringslivsrelaterade frågor, och kanske MEX-frågor etc.  
Kan få påverkan på bemanningsbehov inom byggnadskontoret

5.1. Ny organisation inom samhällsbyggnadsverksamheten
Med utredningen som utgångspunkt har förändringar av samhällsbyggnadsverksamheten ta-
gits fram. Förslagen har under hösten processats med medarbetarna på tekniska kontoret och 
byggnadskontoret. Risk- och konsekvensanalys har upprättats, där vi är överens om att ge-
nomföra en utvärdering sex månader efter förändringarna. Som anges nedan är arbetsgivaren 
och de fackliga organisationerna överens om förslagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delas i tre områden:
En plan- och byggförvaltning med byggnadsnämnden som huvudsaklig huvudman
En teknisk förvaltning med kommunstyrelsen och tekniska utskottet som huvudman; samt
En avdelning för intern service under kommunstyrelsen, kommunledningskontoret.

Begreppet kontor (byggnadskontor, tekniskt kontor) ersätts av förvaltning enligt med be-
nämningsstruktur, punkt 4, sid 2.
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Funktionen samhällsbyggnadschef avvecklas och istället inrättas och rekryteras:

En plan- och byggchef (förvaltningschef)
En teknisk chef (förvaltningschef); samt
En servicechef (avdelningschef)

Samtliga tre chefer rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.

 5.1.1. Plan- och byggförvaltningens uppdrag
Byggnadsnämnden och i viss mån kommunstyrelsen är politisk huvudman. Förvaltningen an-
svarar därför för beredning, service och verkställighet åt byggnadsnämnden och kommunsty-
relsen enligt reglemente. Därutöver arbetar förvaltningen med kommunens samlade uppgifter 
enligt plan- och bygglagen inklusive beredning av översiktsplanen. Frågor som hanteras på 
kommunstyrelsens uppdrag rör strategisk infrastruktur samt mark- och exploateringsfrågor. 
Bygglov, bostadsanpassning, kart-, mät- och GIS-frågor ligger också under förvaltningens an-
svarsområde.

Resurser och kompetenser som behövs  är utöver plan- och byggchef (förvaltningschef), re-
surs för gestaltning, planarkitekt, byggnadsinspektör, mätingenjör, kart-/GIS-ingenjör, mark- 
och exploateringskompetens, administrativ samordning/nämndsekreterare. Härutöver ingår 
20% miljöstrateg som avropas från Söderåsens miljöförbund.

En del kompetenser finns idag, en del saknas, en del kan upphandlas/avropas alternativt tillgo-
doses genom interkommunal samverkan.

5.1.2. Tekniska förvaltningens uppdrag
Kommunstyrelsen och dess nyinrättade tekniska utskott är politisk huvudman. Utöver bered-
ning och verkställighet åt dessa organ i tekniska frågor, ansvarar förvaltningen för kommu-
nens samlade investeringsobjekt inom teknisk sektor, i form av projektering, genomförande, 
drift och förvaltning. Kommunens VA-verksamhet och fastighetsförvaltning hanteras också 
av förvaltningen. Parallellt med omorganisationen utreds förutsättningarna för interkommunal 
samverkan (VA) samt samordnad fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen. Handlägg-
ningen av kommunens trafikfrågor flyttas till tekniska förvaltningen från plan- och byggför-
valtningen. Slutligen ansvarar förvaltningen för drift inom områdena gata/park. 

Kommunens behov av upphandlingar ska tillgodoses inom den gemensamma upphandlingsor-
ganisationen 4K (Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp). I skrivande stund förstärks denna orga-
nisation. Det som behöver finnas på hemmaplan är samordning och beställning av upphand-
lingar samt en intern inköpsorganisation.

Nödvändiga resurser är utöver teknisk chef (förvaltningschef), ingenjörskompetens för pro-
jektledning och drift av kommunens investeringsobjekt, VA-kompetens i form av ingenjörs- 
och drifttekniker, gatuingenjörskompetens, arbetsledning samt driftpersonal inom gata/park, 
fastighetsingenjörskompetens, lokalstrateg, driftpersonal fastighet,  trafikingenjörskompetens, 
samt administrativ samordning/kundtjänst.

I likhet med förutsättningarna för plan- och byggförvaltningen, finns en del kompetenser idag, 
en stor del saknas, en del kan upphandlas/avropas alternativt tillgodoses genom interkommu-
nal samverkan. Resursförstärkning inom tekniska förvaltningen kommer behöva prioriteras de 
kommande åren.  Avgörande är också kommunens ställningstaganden kring drift av VA-verk-
samheten samt eventuellt samordnad fastighetsförvaltning i kommunkoncernen.
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5.1.3. Serviceavdelningens uppdrag
Serviceavdelningen blir en avdelning inom kommunledningsförvaltningen med kommunsty-
relsen som politisk huvudman. I avdelningen samlas kommunens interna servicefunktioner, 
dvs inte stödfunktioner inom ekonomi, HR eller IT). Initialt ansvarar avdelningen för område-
na kost och städ, vaktmästeri och kontorsservice, kommunens samlade fordonshantering. Det 
sistnämnda är ett nytt samordnande uppdrag som syftar till att bättre hantera och utveckla bil-
parken istället för att varje förvaltning som idag ansvarar för sina fordon. Över tid kan andra 
servicefunktioner, t. ex. reception/kontaktcenter adderas om så befinns lämpligt..

Utöver en servicechef (avdelningschef) behöver avdelningen ha driftpersonal inom kost och 
städverksamheten, därtill en chefsbefattning inom städ som också kan ha ansvaret för avdel-
ningens samlade kvalitets- och utvecklingsfrågor. Arbetande arbetsledare samt funktion som 
fordonsansvarig finns också med i behovsanalysen. Slutligen behövs resurser för administra-
tiv samordning.

Utgångsläget är samma här som gällande plan- och byggförvaltningen och tekniska förvalt-
ningen, dvs. att en del resurser finns medan andra behöver tillsättas över tid.

5.1.4. Implementering av ny organisation
I detta ärende redovisas organisationsförändringar inom samhällsbyggnadsområdet i grova 
drag. Det ska finnas en grundorganisation för de tillträdande cheferna inom plan- och bygg-
förvaltningen, tekniska förvaltningen och serviceavdelningen. Det blir sedan respektive chefs 
uppdrag att utifrån dessa förutsättningar bygga sina organisationer. 

6. Kommunstyrelsen blir trafiknämnd
Nuvarande byggnadsnämnden är tillika trafiknämnd. Det innebär att nämnden fattar beslut om 
lokala trafikföreskrifter, parkeringsfrågor inklusive parkeringsövervakning och parkeringstill-
stånd samt andra trafikrelaterade frågor. När handläggningsansvaret för trafikfrågorna nu flyt-
tas till tekniska förvaltningen är det rimligt att kommunstyrelsen också övertar ansvaret som 
trafiknämnd. Kommunstyrelsen är trafiknämnd i många svenska kommuner, bl. a. Malmö, 
och det är en fördel att politiskt ansvar och handläggning hålls samman. 

Följdändringar i reglementena för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden behöver 
göras vid beslut att flytta ansvaret till kommunstyrelsen. Meningen ” Nämnden utgör 
vidare även kommunens trafiknämnd” under § 1 stryks i byggnadsnämndens regle-
mente. I kommunstyrelsens reglemente införs ”Styrelsen utgör kommunens trafik-
nämnd”.

7. Finansiering
Föreslagna förändringar och resursförstärkningar finansieras dels inom befintlig ram för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, dels den ekonomiska förstärkning för detta arbete som beslutades 
av kommunfullmäktige i november 2018 (1,03 Mnkr). En del åtgärder behöver också finan-
sieras över tid, vilket blir en fråga för kommande års budgetberedningar.

8. Facklig samverkan
Samverkan har den 28 januari 2019 genomförts med de fackliga organisationerna avseende 
organisationsförändringarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna är överens om föreslagna förändringar.
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9. Beslutsnivåer
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen beslutar om sin förvaltningsorganisa-
tion inom av kommunfullmäktige uppställda ramar. 

Kommunstyrelsen fastställde den 13 december 2017 en instruktion för kommundirektören i 
enlighet med nya bestämmelser i kommunallagen. Här framgår att kommundirektören är för-
valtningschef för kommunledningsförvaltningen. Vidare framgår att kommundirektören an-
ställer underställd personal samt beslutar om organisationsförändringar inom kommunled-
ningsförvaltningen. Slutligen framgår att kommundirektören beslutar om anställning av för-
valtningschefer efter samråd med berörd nämndsordförande. Avveckling av förvaltningsche-
fer beslutas av kommundirektören efter samråd med berörd nämnd. 

Organisationsförändringarna i detta ärende berör såväl kommunstyrelsen som byggnadsnämn-
den. Det föreslås därför att kommunfullmäktige ställer sig bakom de beskrivna förändringarna 
i ärendet samt bemyndigar kommundirektören att genomföra desamma.

10. Avgränsningar
Frågorna om interkommunal samverkan kring drift av VA-verksamheten samt samordnad fas-
tighetsförvaltning i kommunkoncernen bereds och beslutas i särskild ordning.

11. Underlag/bilagor
 Utredning av samhällsbyggnadsverksamheten, Startpoint AB, maj 2018
 Organisationsskiss Perstorps kommun 2019.
 Protokoll Centrala Samverkansgruppen 28 januari 2019

12. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom de i ärendet redovisade organisationsförändringarna inklusive gemensam-
ma benämningar på kommunens organisatoriska enheter;

att bemyndiga kommundirektören att genomföra förändringarna inom dessa ramar;

att flytta ansvaret som kommunens trafiknämnd från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
samt som en följd revidera reglementena för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i denna 
del;

att organisationsförändringarna i detta ärende ska gälla fr. o. m. den 1 april 2019.
____________________

Perstorp den 21 februari 2019

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Ekonomichef
HR-chef
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Kommunfullmäktige
S  M  C  KD  PF  MP  SD
9   4   3   1   10    1     7  

Kommunstyrelse

Valberedning

Hel- och delägda bolag
Kommunalförbund

• Perstorps Bostäder AB
• Perstorps Fjärrvärme AB
• Perstorp Näringslivs AB
• NÅRAB
• Söderåsens Miljöförbund

Nämnder

Förvaltningar
Kommunledningsförvaltning

• Kansli
• Ekonomi
• HR
• Arbetsmarknadsenhet
• Överförmyndarenhet
• Serviceavdelning

Teknisk förvaltning
• Gata/park/drift/underhåll
• Fastighet
• Vaktmästeri
• VA

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Plan- och byggförvaltning

Överförmyndarnämnd 4K

Räddningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Byggnadsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Räddningstjänst

Revision

PERSTORPS KOMMUN
ORGANISATION 2019
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             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Centrala Samverkansgruppen

Sammanträdesdatum: Tisdag 2018-01-28

Tid: Kl 10.00--11.30 

Plats: Kommunhuset, Perstorp 

Närvarande ledamöter:

Ewa Waldt Kommunal 
Susanne Hagelkvist Kommunal
Marc Thelandersson Lärarnas Riksförbund (LR)
Eva–Lena Andreasson Vision
Anette Falkbjer Vision
Charlotte Joehns Skolledarna
Mattias Bjellvi Sveriges Arkitekter

Ulf Bengtsson Kommundirektör, ordförande
Lottie Kvick HR-chef, sekreterare

 
§ 1 Förslag till ny organisation för samhällsbyggnads- och servicefrågor i Perstorps 
kommun

Arbetsgivaren redogör för förslag till ny organisering av samhällsbyggnads- och 
servicefrågor. Förslaget ligger i linje med förslaget som Startpoint kom fram till efter sin 
utredning som genomfördes våren 2018. Underlag har bifogats kallelsen. Kortfattat innebär 
förslaget att en intern serviceenhet inrättas under Kommunledningsförvaltningen. Övriga 
frågor i nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen delas på två mindre förvaltningar i form 
av en Teknisk förvaltning och en Plan- och byggnadsförvaltning. Funktionen som 
förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen försvinner.

I övrigt kommer befintliga medarbetare att flyttas över i de nya organisatoriska delarna och 
eventuella omstruktureringar kommer att ske där över tid. Vissa kompetenser kommer att 
behöva tillföras via rekrytering, samverkan med andra kommuner eller i enskilda fall via 
extern konsult.

Information och riskbedömningar har skett ute i organisationen och detta underlag har 
kommunicerats ut. Uppföljning av ny organisation ska genomföras efter 6 månader.

Sveriges arkitektförbund vill föra till protokollet:

Vi vet att arkitektprofessionen generellt sett har stor tyngd och betydelse i kommunerna. 
Det finns också ett externt behov, exempelvis från näringsliv och medborgare, av en 
diskussionspart hos kommunen som har ett tydligt mandat att värna allmänna intressen när 
det gäller stadsplanering och arkitektur. I den föreslagna omorganisationen, med en plan- 
och byggchef, är det viktigt att detta tydliggörs och signalerar till omvärlden att dessa 
frågor är prioriterade av kommunen.
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2

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till ny 
organisation.

Vid protokollet

Lottie Kvick
HR-chef

Justerat av arbetsgivaren

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna 

Charlotte Joehns        Mattias Bjellvi 
Skolledarna       Sveriges arkitekter                    

                 

Marc Thelandersson Anette Falkbjer Susanne Hagelkvist
LR                                 Vision Kommunal

148



Perstorps kommun
Kommunledningskontoret

Presentation av utredning kring 
Samhällsbyggnadsverksamheten

Analys och slutsatser
2018-04-24
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1. Bakgrund

• Perstorps kommun, Skånes minsta, med ca 7300 invånare och ca 550 medarbetare har initierat en utredning 
kring samhällsbyggnadsverksamheten i kommunen

• Plan & Byggnadskontoret och Tekniska kontoret är idag underordnade en gemensam samhällsbyggnadschef 
som rapporterar till både Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

• Inför nästa mandatperiod (2019-2022) avses ett Tekniskt utskott införas underställt KS för att hantera 
tekniska frågor

• Plan & Byggnadskontoret är organisatoriskt en enhet med huvudsakligt ansvar för Planeringsfrågor, 
Bygglovshantering, Kart- och mätarbete, Bostadsanpassningsbidrag, Mark- och exploateringsfrågor och 
Trafikfrågor

• Tekniska kontoret ansvarar för drift & underhåll samt projektledning och är organisatoriskt uppdelad i 
Gata/Park, Kost & Städ, Fastighetsförvaltning samt VA

• Ett antal frågor har identifierats relaterad den samlade samhällsbyggnadsverksamheten avseende 
organisering, kompetens, resursbehov och andra relaterade frågeställningar för en effektiv verksamhet

• Denna utredning avser belysa de utmaningar som föreligger, och ge förslag på möjliga lösningar för beslut 
om förändring och implementering 
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2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar

Huvudsakliga frågeställningar

1. Organiserar kommunen dessa frågor på bästa sätt för att klara uppdraget? Finns det jävs- eller annan 
gränsdragningsproblematik i nuvarande organisation? 

2. För- och nackdelar med att ha en samlad organisation som nu mot att ha en separat 
samhällsbyggnadsverksamhet och en separat service/teknisk verksamhet? 

3. Finns erforderlig kompetens inom organisationen för att kunna hantera uppdraget? Om inte, vilka 
kompetenser saknas för att optimalt kunna driva verksamheten? 

4. Gränsdragningsfrågor mellan tekniska kontoret som fastighetsägare och ansvarig för investeringar och övrig 
verksamhet som verksamhetsutövare/hyresgäster behöver belysas. Behöver organisatoriska eller 
kompetensmässiga förändringar göras för att hantera kommunens fastighetsförvaltning på ett optimalt sätt? 

5. Vad bör i övrigt fokuseras för ett framgångsrikt arbete med samhällsbyggnads- och de tekniska frågorna? 
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3. Dagens organisering av samhällsbyggnads-
funktionerna i Perstorp

Samhällsbyggnads-
förvaltningen (1)

Fastighet (0,5)

2 driftstekniker
2 vaktmästare

2 tim (helg)

VA Kost/
Städ (1)Gata/ Park (0,5)

22 kost 
25 städ 

10-15 tim

7 Gata/park5 VA

Totalt antal FTE 74,5 + ett antal timanställda inom främst städ
Samhällsbyggnadschef övergripande ansvar samt operativt ansvar för stödresurser, VA och hela Plan & 

Byggnadskontoret

Plan & 
Byggnadskontoret

 1 Stadsarkitekt
1 Planarkitekt

1 Kart ing
1 Mät ing

1 Nämndsekr
1 GIS (proj)
0,5 Bygglov

Organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna

Tekniska kontoret Upphandling / 
Admin (2)
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4. Intervjuer: upplägg och respondenter

Intervjuer och dataanalys Intervjuer/samtal kring Perstorp 

Politiken:
• Ronny Nilsson, KSO
• Bo Dahlqvist, KSAU
• Patrik Ströbeck, KSAU
• Hans Stifors, KS & BN
• Ulla-Britt Brandin, Ordf Byggnadsnämnden
Förvaltningsorganisationen:
• Ulf Bengtsson, Kommunchef
• Anders Ottosson, Ekonomichef
• Kjell Hedenström, Samhällsbyggnadschef
• Åke Svensson, förvaltningschef B&U och K&F
• Alexander Hovander, chef kost & städ
• Håkan Eriksson, Driftsingenjör
• Ida del Olmo, Nämndsekreterare Byggnadsnämnden
• Ingvar Persson, Bygglovshandläggare
• Karin Söderholm, Kartingenjör
• Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt
• Laila Schuler, Upphandlingsansvarig
• Sevil Dagli, Planarkitekt 

• Totalt har 17 intervjuer genomförts med 
medarbetar inom Perstorps kommun – både med 
politiska representanter och med medarbetare i 
förvaltningsorganisationen

• Intervjuerna har varit semistrukturerade till sin art 
för att fånga olika perspektiv relaterat 
samhällsbyggnadsfunktionerna

• Intervjuerna har varat mellan ca 45-90 minuter, med 
ett genomsnitt på ca 60 minuter

• Intervjuer har kompletterats av dokumentstudier 
och analys av diverse tillhandahållet materiel. 
Årsredovisning, ekonomisk rapporter, 
budget/flerårsplaner, visionsdokumentation, ÖP, 
m.m.
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4. Framkommit i intervjuer
- Politisk styrning & förtroende 

• Den politiska styrningen kring ambitioner och vart man önskar ta Perstorps kommun 
är delvis otydlig – vad vill man övergripande med kommunens expansion och tillväxt?

• Det sägs att man delvis saknar vision, att det stått stilla under lång tid, och att 
självbilden är en ”landsortskommun utan självförtroende”

• Det saknas en tydlig tillväxtstrategi för vart man vill ta Perstorps kommun

• Vissa uppdrag uppges ha givits till förvaltningsorganisationen, men att lite hänt i 
frågorna – t ex ett mer aktivt näringslivsarbete för att locka intressenter för etablering

Politisk 
styrning
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4. Framkommit i intervjuer
- Politisk styrning & förtroende (forts)

• Det finns brister i det politiska förtroendet för förvaltningsorganisationens kapacitet 
och prioriteringar gällande samhällsbyggnadsfrågorna

• Avseende tekniska kontoret huvudsakligen gällande genomförandekompetens kring 
projekt, hantering av fastighetsfrågor, och kring gata/park där effektiviteten 
ifrågasätts

• Plan & Byggkontoret upplevs brista i hantering av långsiktiga strategiska frågor och 
att uppdrag som ges från politiken ej genomförs (t ex näringslivsfrågor)

• Politiken upplevs också vara med och peta i mycket (stort ifrågasättande). Finns 
uppenbar risk att detta är demoraliserande för organisationen

• Politikens förtroende för förvaltningsorganisationen är viktigt. Operativ styrning av 
förvaltningsorganisationen måste ske via kommundirektör och partipolitik drivas via 
medborgarnas val på valdagen, och i nämnd

Politikens 
förtroende
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4. Framkommit i intervjuer
- Organisering och ledarskap

• Det saknas vissa styrande dokument för verksamheten inom samhällsbyggnads-
frågorna. Tydlighet för  styrning, uppföljning och ansvarsutkrävande är viktigt
• Det saknas beskrivning/tydlighet kring roll och mandat för 

Samhällsbyggnadschefen
• Det saknas riktlinjer i kommunen för den samlade städ- och kostverksamheten

• Dagens organisering skapar ej rätt förutsättningar för en strategiskt och operativt 
effektiv verksamhet
• Detta förstärks i kombination med bristande resurser och avsaknad av viss 

kompetens i organisationen

• Dubbla rapporteringsvägar (BN och KS) är ej ovanligt, men skapar också viss 
otydlighet. Tekniska frågorna sägs ej vara i tillräckligt fokus i dagsläget

• Det finns litet utrymme med dagens organisering att fokusera på viktigt långsiktigt 
strategisk arbete avseende samhällsbyggnadsutvecklingsfrågorna

Dagens 
organisering

Styrande 
dokument
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4. Framkommit i intervjuer
- Organisering och ledarskap (forts)

• På grund av rådande arbetsbelastning så skapas ej rätt förutsättningar för ett nära 
operativt ledarskap – varken inom Plan & Byggnadskontoret eller Tekniska kontoret

• Samhällsbyggnadschefen har en oerhörd arbetsbelastning. Ansvar för helheten och  
operativt för VA-verksamheten. Fokus på att ”släcka bränder” och inblandad i mycket 
stor mängd operativa frågor 

• Det beskrivs som önskvärt med ett tydligare och ”närmre” ledarskap inom  både 
Gata/Park och inom Fastighet – försvårat av omfattning på projektverksamhet

• Stadsarkitekten inom Plan & Byggnadskontoret sägs ta ett ”informellt” ledarskap över 
kollegor i  vissa frågor, dock utan ett tydligt och utpekat mandat

• Det beskrivs i organisationen att svåra frågor ej hanteras/hinner med att hanteras – 
och att det råder viss konflikträdsla. Samhällsbyggnadschefen inblandad i alla beslut

Operativt 
ledarskap

161



4. Framkommit i intervjuer
- Både resurs- och kompetensbrist

• Genom åren har personalstyrkan successivt minskat. Arbetsuppgifter har spridits på 
kvarvarande personal. Detta har skapat ett ”lapptäcke” av resurser

• Under de senaste åren har ett stort antal utvecklingsprojekt drivits, vilket skapat stort 
tryck på organisationen och också påverkat den operativa ledningen

• Det beskrivs som att resurser ”flyttas”/”nyttjas” mellan de två kontoren vilket får 
påverkan på verksamheten

• Det efterfrågas från organisationen ytterligare resurser och kompetens. Fr f a 
projektledare, fastighetsingenjör, trafikingenjör och VA-ingenjör

• Politisk har det funnits OK på förstärkning av organisationen – dock finns det inte med 
äskande i budget/flerårsplan på förstärkning - Varför?

Resursbrist
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4. Framkommit i intervjuer
- Både resurs- och kompetensbrist (forts)

• Personer har över tid fått ansvar för många frågor/ansvarsområden. Nödvändigt i 
liten kommun som Perstorp - skapar risk för bristande kompetens kring viktiga frågor
• Ex trafikfrågor, bostadsanpassningsbidrag, mex-frågor som idag hanteras av 

enskild medarbetare utan eg bakgrund inom sagda områden
• Tillika uppges det saknas kompetens inom fastighetssidan och VA, samt 

plansidan (både ÖP och planarbete)

• Mycket hanteras ”hjälpligt” men förstärkning/professionalisering kan vara angeläget 
baserat på hur expansivt Perstorp önskar vara

• Samarbete/delade resurser med andra kommuner förekommer inom en rad områden 
-  kan utvecklas. Viktigt med rådighet över strategiska funktioner

Kompetens-
brist
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4. Framkommit i intervjuer
- Personalomsättning

• Relativt stor personalomsättning på vissa tjänster under senare år - främst inom Plan 
& Byggnadskontoret

• Det framförs att en stor anledning till personalomsättningen är bristen på ”nära 
ledarskap” samt att det finns vissa interna spänningar mellan enskilda medarbetare

• Personalomsättningen är nödvändig att minska för att skapa lugn och stabilitet i 
organisationen för en effektiv och långsiktig verksamhet

Personal-
omsättning
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4. Framkommit i intervjuer
- Framtida pensioner

• Plan & Byggnadskontoret står inför flera pensionsavgångar. Personer som idag 
ansvarar för flera viktiga områden där lösning behöver finnas

• I samband med stundande pensionsavgångar behövs en samlad lösning på hur dessa 
kompetenser skall kunna tillhandahållas i Perstorps kommun
• Samverkan/delade tjänster med andra kommuner?
• Flera ansvarsområden på samma resurs internt? Vilka i så fall?
• Köpa in expertis vid behov?

Pensions-
avgångar
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4. Framkommit i intervjuer
- Många frågor hanteras/kan hanteras på flera ställen 

• Inom fastighetssidan har det påtalats bristande kompetens. Dagens organisation 
mycket slimmad med i princip 2 fastighetstekniker

• Det finns drifts & underhållsplaner för fastighetsbeståndet, men arbetet uppges ej 
fungera tillfredsställande. Finns risk för framtida underhållsbrister/skulder 

• Det saknas i dagsläget strategiska lokalförsörjningsplaner i kommunen, och strategisk 
dialog med ”kunderna” om långsiktiga behov har brustit. 

• Arbete pågår med att ta fram lokalförsörjningsplan  - viktigt koppla mot 
investeringsbudget

• Finns en väl fungerande fastighetsförvaltning inom Perstorps Bostäder AB – 
samverkan/samarbete/sammanslagning?

Fastighet
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4. Framkommit i intervjuer
- Många frågor hanteras/kan hanteras på flera ställen 

• Kommunens upphandlingsfunktion finns både inom Tekniska kontoret centralt, samt 
samarbete med Klippan m fl kommuner. Upplevs ej fungera optimalt idag. Perstorp 
bör välja väg  - egen eller gemensam

• Egen organisation, med vissa kompetensbrister. Dialog pågående om att bli medlem i 
NSVA och överlåta ansvar för drift och förvaltning

Upphandling

VA
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4. Framkommit i intervjuer
- Övrigt

• Kost & Städ inte en självklar hemvist tillsammans med de ”tekniska frågorna” inom 
Tekniska kontoret. Är mer av ”intern service”

• Trots kommunens ”litenhet” uppges det finnas ganska stora utmaningar med stuprör 
mellan förvaltningar och brister i samverkan, dialog och kommunikation
• Det har getts exempel på när t ex uppdrag kommit kring utvecklingsprojekt från 

en nämnd, som sedan ej varit förankrad i annan nämnd

• Det har varit ett mycket stort tryck på kommunen under senaste år att bl a ta emot en 
stor andel nyanlända för integrering - stora ansträngningar och omprioriteringar

• Sociala utmaningar har påverkat kommunens möjlighet/kapacitet att fokusera på 
andra långsiktiga strategiska frågor. Balans mellan ”här och nu bränder” och 
långsiktigt strategiskt arbete viktigt

Stuprör

Sociala 
utmaningar

Kost & Städ
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5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun

Problemanalys – huvudsakliga utmaningar

1. Perstorps kommun är en liten kommun med begränsade resurser för att hantera samtliga kommunala 
ansvarsområden

2. Under de senaste åren har sociala utmaningar påverkat kommunen och dess prioriteringar, detta samtidigt 
som ett stort antal projekt för utveckling av kommunen initierats/genomförts

3. Inom samhällsbyggnadsområdet är det inte helt tydligt vad de långsiktiga politiska ambitionerna är, samtidigt 
som det tydliggjorts vissa strategiska förväntningar/uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet

4. Organisatoriskt saknar Samhällsbyggnadsförvaltningen både resurser och tillräcklig kompetens inom ett 
flertal viktiga områden

5. Fokus på verksamheten är huvudsakligen operativ och det saknas resurser för att ta hand om viktiga 
strategiska frågeställningar för långsiktig utveckling

170



5. Problemanalys och vägval för Perstorps 
kommun (forts)

Problemanalys – huvudsakliga utmaningar

6. Resursbrist i kombination med begränsat antal ledare/chefer i organisationen skapar otydligt ledarskap vilket 
får negativa konsekvenser i den operativa verksamheten

7. Viss svårighet att behålla personal, samtidigt som förväntade pensionsavgångar finns inom viktiga 
kompetensområden

8. Det finns bristande förtroende från politiskt håll för Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket måste till för ett 
stabilt och långsiktigt arbete
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5. Problemanalys och vägval för Perstorps 
kommun (forts)

Vägvalsfrågor för Perstorps kommun

1. I vilken omfattning skall Perstorps kommun bygga organisationen med egna resurser, och inom vilka 
områden är det relevant/strategiskt korrekt att samverka med andra kommuner? (Familjen Helsingborg”, 6K, 
4K, enskilda kommuner)

2. Varför både egen och gemensam organisation för upphandling? Borde välja det ena eller det andra. 
Förslagsvis gemensam upphandling för stärkt organisation?

3. Ska man ha kvar egen VA organisation, med begränsade resurser för en samhällskritisk verksamhet, eller 
önskar man lägga över verksamheten till NSVA?

4. Behöver en kommun av Perstorps storlek en heltidsanställd Stadsarkitekt? Pågår det tillräckligt med 
stadsutvecklingsfrågor för att förvara det ur ett arkitektoniskt/gestaltningsperspektiv?
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5. Problemanalys och vägval för Perstorps 
kommun (forts)

Vägvalsfrågor för Perstorps kommun

5. Varför två fastighetsförvaltande organisationer i en liten kommun av Perstorps storlek? Finns det några 
starka skäl för att inte Perstorps Bostäder AB förvaltar det samlade kommunala beståndet av fastigheter? 

1. Antingen som legal ägare eller på uppdrag av ”fastighetsägande” del av förvaltningsorganisationen

6. Överväg tillskapandet av en gemensam serviceorganisation under KLK för att ”likrikta” Tekniska kontoret, 
men också för att möjliggöra en samlad gemensam serviceorganisation som kan inkludera andra delar av 
”Intern service”?

1. Kan med fördel innehålla t ex städ, kost, kontorsservice, fordonssamordning/förvaltning, 
vaktmästeri/post/transporter, upphandling etc.
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Innehållsförteckning

1. Bakgrund

2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar

3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp

4. Framkommit i intervjuer

5. Problemanalys och vägval  för Perstorps kommun

6. Slutsatser och rekommendationer 
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6. Slutsatser och rekommendationer

Övergripande slutsatser

1. Skapa maximalt effektiv organisation med utgångspunkt i begränsade resurser, men samtidigt utan att tappa 
fokus på strategiska frågor och långsiktigt viktiga värden

2. Skapa förutsättningar att förstärka det operativa ledarskapet inom samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen 

3. Dela på Plan & Byggkontoret och Tekniska kontoret och tillsätt ansvarig chef på varje kontor
1. Ger förutsättningar för att både hantera det strategiska och operativa arbetet/ledarskapet 
2. Varje kontor/chef rapporterar till 1 nämnd/utskott 

4. Säkerställ rätt kompetens på varje kontor med utgångspunkt i uppdrag, politiskt ambition och de viktigaste 
frågorna att inneha intern kompetens kring 

5. Trafikfrågor bör i sin helhet hanteras av tekniska kontoret och inte som idag delat. Dessa frågor lyder under 
KS (Tekniskt utskott) 
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6. Slutsatser och rekommendationer (forts)

Övergripande slutsatser

6. Utred i detalj möjligheten att slå ihop fastighetsorganisationen med Perstorps Bostäder AB. Alternativt att  
köpa tjänster kring drift & förvaltning av fastighetsbolaget

1. Bristande kompetens i dagens organisation. Bristande fokus på frågorna. Stora värden. Perstorp för liten 
kommun för att ha parallella organisationer.

2. Utred möjligheten att ”flytta” det kommunala fastighetsinnehavet till bostadsbolaget. Utred ev 
ekonomiska och/eller legala hinder

7. Tillskapa en gemensam serviceorganisation inom KLK med utgångspunkt i kost och städ, men där successivt 
andra servicefunktioner kan ingå. Möjligtvis kan vaktmästeri ingå från start. Andra servicefunktioner som 
kontorsservice och fordon kan successivt inkluderas. Ger renodling av verksamheten vid Tekniska kontoret

8. Upphandlingsfunktion för kommunen bör antingen centraliseras (gemensam service?) alt fullt ut nyttjas via 
samarbete med andra kommuner (Klippan, Bjuv, Åstorp, Perstorp)
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6. Slutsatser och rekommendationer (forts)

Övergripande slutsatser

9. Tillsätt ny chef över Plan & Byggkontoret med övergripande strategiskt och operativt ansvar för den samlade 
verksamheten inklusive ÖP-arbete

10. Överväg införandet av en centralt placerad kommunstrateg
1. Ansvar för att hålla samman kommunövergripande strategiska frågor
2. Kan med fördel hantera samordning/samverkan mellan förvaltningar utifrån långsiktig expansion/behov 

av verksamhetslokaler 
3. Möjligen också långsiktiga näringslivsrelaterade frågor, och kanske MEX-frågor etc.  
4. Får påverkan på bemanningsbehov inom Plan & Byggkontoret
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Förslag till organisering av Plan & Byggkontoret

Resurser/kompetenser Organisation

• 1 Chef Plan & Byggkontoret. Strategisk och operativt. 
Tillika ansvarig för kommunens ÖP

• 1 Planarkitekt som tillika kan stödja i ÖP-arbete
• 1 Bygglovshandläggare, med ansvar för BAB (ren 

myndighetsutövning)
• 1 Mark & exploateringsansvarig med ansvar för 

näringslivskontakter/strategi (om ej på KLK). 
Strategisk arbete/uppdrag

• 1 kart/mät ansvarig som med fördel kan ansvara för 
GIS-arbete inom kommunen

• 1 assistent/nämndsekreterare med övergripande 
administrativt ansvar

• Minskad inblandning i projektledning inom Tekniska 
kontoret

MEX  
(Näring)

Plan (ÖP) Kart/mät
/GIS

Bygglov / 
BAB

Plan & 
Bygg

Nämnd / 
admin
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Förslag till organisering av Tekniska kontoret

Resurser/kompetenser Organisation

• Beroende på beslut om flytt av verksamhet till NSVA och 
Perstorp Bostäder AB påverkas dimensionering och behov 
av resursförstärkning inom Tekniska kontoret

• 1 Chef Tekniska kontoret. Strategiskt och operativt. 
Övergripande ansvar för stora projekt (komp förstärkning)

• Dagens organisation förstärks med: 
• 1 VA-ingenjör med övergripande operativt och  

strategiskt ansvar för VA-frågor. (Alt om VA 
samordnas inom NSVA)

• 1 Trafikingenjör med strategisk och operativt ansvar 
för gata/park, inklusive allt trafikarbetet

• 1 Fastighetsingenjör med övergripande ansvar för 
fastighetsorganisationen. Överväg att organisationen 
”slås ihop med” alternativt drift/förvaltning ”köps in 
av” Perstorps Bostäder AB, i vilket fall 
Fastighetsingenjör kan få roll som beställarombud

• Kost/Städ föreslås flytta till KLK inom samlad gemensam 
serviceorganisation

• Upphandling föreslås fullt ut delas med andra kommuner, 
alt in i gemensam service

Gata/Park 
(trafik)VA Fastighet

Tekniska 
kontoret

Admin 
/assistent

Stora 
projekt

Till 
NSVA? Till PBAB?

Kost/Städ

Till KLK Klippan m 
fl

Upphandl
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Frågor och 
diskussion!
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Johan Grip
Tel: 0708-10 77 50
Mail: johan.grip@startpointadvisory.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 27

Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
2019/43

Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som 
sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är 
VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis 
ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är 
olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, 
investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA 
utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. 
Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektivet) och 
ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet 
inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som 
beslutar om investeringar  och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-
verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen 
Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan har 
därefter utretts. I det följande redovisas vad ett delägarskap i NSVA innebär för Perstorps 
kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten internt i 
kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i NSVA 
skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt 
drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens 
utmaningar.

Yrkanden:
Ronny Nilsson yrkar att beslutade investeringar gällande lågvattenreservoar samt utbyte 
av styrsystem skjuts på framtiden tills förslag på genomförande finns av NSVA samt att 
beslutade investeringsmedel i budgeten fortsatt reserveras för detta ändamål.

Beslutsgång:
Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande propositionsordning att kommunstyrelsen 
först beslutar om arbetsutskottets förslag, detta godkänns och genomförs varvid,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos 
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ordförande ställer därefter proposition på Ronny Nilssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma varvid,

Kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta,

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos 
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB, samt

att beslutade investeringar gällande lågvattenreservoar samt utbyte av styrsystem skjuts 
på framtiden tills förslag på genomförande finns av NSVA samt att beslutade 
investeringsmedel i budgeten fortsatt reserveras för detta ändamål
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Ordförandemissiv 1(1)
Datum Dnr 
2019-03-04Dnr 2012

Kommunstyrelsens ordförande
Torgny Lindau

Kommunstyrelsen 

Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB, (NSVA)
1. Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som 
sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och 
är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis 
ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är 
olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, in-
vesteringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA 
utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjäns-
ter. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollekti-
vet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att 
VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje 
kommun som beslutar om investeringar  och taxor och som därmed sätter ramarna för 
VA-verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen 
Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan 
har därefter utretts. 

2. Ordförandens förslag
Kommunledningsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse redovisat vad ett delä-
garskap i NSVA innebär för Perstorps kommun, liksom innebörden att även fortsatt 
driva VA-verksamheten internt i kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid 
handen att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden 
som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvän-
diga resurser att möta framtidens utmaningar. 

Jag instämmer därför i vad som anförts i kommunledningsförvaltningens tjänsteskri-
velse, och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kom-
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mundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skå-
nes Vatten och Avlopp AB.

3. Underlag
 Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-04
 Bilaga 1: Presentation för kommunstyrelsen, NSVA 2018-11-14
 Bilaga 2: Jämförande ekonomisk kalkyl av kostnader för VA i egen regi mot 

delägarskap i NSVA.

4. Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB.
___________________

Perstorp den 4 mars 2019

Torgny Lindau
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Kommundirektör
NSVA
T.f. teknisk chef
Ekonomichef
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2018-12-20Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunstyrelsen 

Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB, (NSVA)
1. Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som 
sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och 
är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis 
ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är 
olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, in-
vesteringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA 
utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjäns-
ter. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollekti-
vet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att 
VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje 
kommun som beslutar om investeringar  och taxor och som därmed sätter ramarna för 
VA-verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen 
Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan 
har därefter utretts. I det följande redovisas vad ett delägarskap i NSVA innebär för 
Perstorps kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten in-
ternt i kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i 
NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid 
fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta fram-
tidens utmaningar. 
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2. Ärendet
2.1. Förändringar i omvärlden
Generellt blir kraven på de svenska kommunerna när det gäller dricksvattenförsörj-
ning och klimatanpassning allt högre för varje år som går, både från myndigheter och 
från de som brukar vattentjänsterna. De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 
är på många håll i stort behov av upprustning och investeringsbehoven förväntas öka 
framöver då de flesta renings- och vattenverk är från de stora utbyggnadsperioderna 
för vatten och avlopp på 1960- och 70-talen. Därefter har underhåll och reinvestering-
ar ofta varit lågt prioriterade då mycket av infrastrukturen inte syns och systemen fun-
gerar även när de är i relativt dåligt skick. De växande investeringsbehoven och de 
ökande kraven gör att många av Sveriges kommuner söker samverkan i snabb takt i 
olika former. Detta sker i hela landet. 

Kommunernas verksamhet inom vattenproduktion och avloppshantering förändras 
dessutom stegvis av olika skäl. Nationella krav på minskad miljöbelastning medför 
främst skärpta utsläppskrav, utbyggnad av ledningar på landsbygden och krav på säk-
rare reningsprocess.  Hälsoaspekter på dricksvatten leder till ökat skydd för råvatten-
täkter, förfinad reningsteknik och än mer noggrann kontrollverksamhet. Därtill kom-
mer befarade klimatändringar med möjlig påverkan på råvattentillgång och besvärliga 
effekter av marköversvämningar.

Andra stora utmaningar i Kommunsverige är:
 utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till landsbygden; 
 rening av nya ämnen och substanser i reningsverken kombinerat med allt 

strängare krav på rening av kväve och fosfor; 
 krav på det slam som produceras och i framtiden; 
 krav på återvinning av näringsämnen från reningsprocessen, 
 transparens och tydlighet i vad brukarna får för sin va-avgift. 
 invånare som använder vatten- och avloppstjänster förväntar sig i allt större 

utsträckning service och information dygnet runt. Det ställer höga krav på in-
formation och kommunikation både på webben och genom personlig kontakt. 

2.2. Säkerhet
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, samtidigt som allmänhetens tolerans mot förore-
nat dricksvatten är noll. Konsekvenserna av t. o. m. små förbiseenden i dricksvatten-
produktionen kan bli allvarliga och förlamande för kommunen. 

De stegvis ökande kraven från myndigheter på dricksvattenproduktionen har sin för-
klaring i tidigare händelser. Kommunerna som huvudmän avkrävs att hålla dricksvat-
tenhantering avskild från allt vad avloppshantering heter. Det kan ses som självklart, 
men ska i praktiken omsättas i arbets- och hygienrutiner, verktygsanvändning, 
skyddskläder, fordon och lokaler.      

Det behöver finnas kompetens och beredskap för att kunna möta incidenter och hot i 
VA-verksamheten. Den måste fungera dygnet runt och ha erforderlig kompetens att 
snabbt kunna möta och hantera störningar i framför allt dricksvattenproduktionen. 
Beredskap för sårbarhet vid sjukdom och ledighet måste säkerställas.

Det går inte heller att bortse från det faktum att en allt oroligare omvärld med ökande 
osäkerhet och terrorhot ställer allt större krav på säkerhetsfrågor kring dricksvatten-
produktion och distribution med skalskydd och skyddsområden för vattentäkter. Öka-
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de myndighetskrav på civil beredskap och krishantering gör att kraven på kommuner-
na kommer att skärpas väsentligt även när det gäller rena säkerhetsrutiner under kom-
mande år.

3. VA-verksamheten i Perstorp – nuläge
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjäns-
ter. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollekti-
vet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att 
VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje 
kommun som beslutar om investeringar  och taxor och som därmed sätter ramarna för 
VA-verksamheten.

VA-verket är idag en del av samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. 
Samhällsbyggnadschefen är förvaltningschef, och verksamheten har kommunstyrel-
sen som huvudman. Kommunens VA-plan, senast uppdaterad 2017 anger att följande 
uppgifter är nödvändiga att upprätthålla:
 Säker produktion och distribution av dricksvatten
 Bra avloppsrening, hållbar och miljömässig
 Omhändertagande av dagvatten
 Underhåll av ledningsnät
 Avsättning av slam
 Utbyggnad av VA på landsbygden
 Service till allmänheten
 Samverkan med räddningstjänsten

3.1. Anläggningar
VA- verksamheten i Perstorp är främst baserad på ett större reningsverk i Perstorp, ett 
vattenverk i Oderljunga/Toarp och ett ledningsnät för distribution och insamling av 
vatten och avloppsvatten. Anläggningarna och ledningsnätet står inför ett löpande be-
hov av investerings- och underhållsinsatser. I investeringsbudget 2019 har investe-
ringar i vatten- och avloppsanläggningarna beslutats med 15,5 mnkr 2019 och 13,2 
mnkr 2020.

3.2. Bemanning
VA-verket i Perstorp bemannas av fyra drifttekniker, vilket innebär att fyra personer 
roterar med jour och beredskap kvällar och helger var fjärde vecka.

Samhällsbyggnadschefen är utöver att vara förvaltningschef, också ansvarig chef för 
VA på del av sin tjänst. Denne har den formella VA-ingenjörskompetens som krävs. 
Någon ytterligare formell driftledning finns inte och driftteknikerna har tilldelade ar-
beten inom vatten, avlopp och rörnät. Därtill roterande jour och beredskap inom kom-
munens fastighetsförvaltning. Vid behov sker assistans över dessa arbetsgränser. 
Samtliga medarbetare utgår från reningsverket. Upphandlad konsult samarbetar med 
personalen.

Driftteknikerna har ett brett ansvar och kunnande. Man överlappar varandras kompe-
tenser och har en god lokal kännedom. Nuvarande driftbemanning är dock liten för att 
klara av frånvaro på grund av arbetsskada, sjukdom, semester och annan ledighet. 
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Vattenproduktionen och avloppshanteringen måste ständigt fungera för att ge förvän-
tad service till abonnenterna. 

Dagens driftbemanning innebär som anges ovan beredskap var fjärde vecka, om alla 
är i full tjänst. En lämplig och hygglig planering innebär snarare beredskap var femte 
eller var sjätte vecka, inte oftare. Det kan noteras att ersättningen för beredskapstjänst 
i stort sett fördubblas vid beredskap var tredje vecka. Detta är en markering i gällande 
centrala avtal för att styra arbetsgivaren till en mer lämplig beredskapsplanering.  

Driftorganisationen är således i grunden sårbar när det gäller bemanning. I november 
2018 är situationen därtill den att samhällsbyggnadschefen är långtidssjukskriven, vil-
ket innebär att lagstadgad ingenjörskompetens saknas. En medarbetare har sagt upp 
sig och lämnar sin anställning i februari 2019. Därmed är sårbarheten akut. Rekryte-
ring av en ny drifttekniker pågår. Behov av spetskompetens och projektledning som 
idag saknas behöver mötas både på kort och lång sikt. 

En tydlig uppdelning av arbeten mellan vatten och avlopp är dessutom nödvändig till 
följd av skärpta säkerhets- och myndighetskrav. I princip behöver det finnas ”vatten-
täta skott” mellan vatten- och avloppshanteringen. Så är inte fallet i Perstorp idag.

3.3. Nödvändig resursförstärkning
Kommunen behöver tillgång till mer kompetens för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs på en god nivå för kommunens abonnenter och övervakande myndigheter, 
samt minimera negativ miljöpåverkan. Samhällsbyggnadschefen har inom sitt upp-
drag inga rimliga möjligheter att lägga den tid som behövs för VA-verksamheten. Inte 
heller i en eventuell framtida organisation med en egen teknisk chef bedöms denna 
funktion kunna avsätta tillräckligt mycket tid för optimal ledning.

Det är alltså mer tid som behövs för planering, utveckling och arbetsledning. Det är 
ett tillskott av tid i kombination med rätt kompetens som denna fråga i koncentrat 
handlar om. Med kompetens menas då det ”breda” begreppet; kunskap, erfarenhet, 
färdighet, kontakter och social förmåga. Behovet av fler arbetstimmar behöver i prin-
cip täckas omgående. Rätt kompetens behövs också för styrsystem och att hantera allt 
mer komplicerade frågor även i driftverksamheten.

Behovet att stärka Perstorps kommuns VA-verksamhet, både kompetens- och resurs-
mässigt, är inte i första hand en teknisk fråga. Inte heller i första hand en ekonomisk 
fråga. Det handlar däremot om kommunens möjligheter att både på kort men framför 
allt lång sikt leverera en driftsäker vatten- och avloppsverksamhet, minska sårbarhet 
och risker samt kunna upprätthålla och rekrytera rätt kompetens. 

Svårigheterna för små kommuner att av egen kraft upprätthålla nödvändig kompetens 
såväl strategisk som driftmässig, är redan nu en utmaning som inte kommer att mins-
ka över tid. Det är idag betydande svårigheter att rekrytera erfaren och utbildad VA-
kompetens. Här är situationen likartad i hela landet. Andra kommuners rekryteringar 
indikerar att det finns få personer i landet som uppfyller det ”breda” kompetensbeho-
vet som den lilla kommunen har.

En annan aspekt är frågan hur liten en kommun kan vara och ändå självständigt och 
skickligt kunna driva VA-verksamhet på rimliga ekonomiska villkor över tid. En be-
dömning som finns i sammanhanget är att cirka 15 000 invånare kan vara en undre 
gräns.  Den statliga Kommunutredningen som har uppdraget att se över kommuner-
nas förutsättningar att driva välfärdsfrågorna i framtiden, ser överlag svårigheter för 
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små och medelstora kommuner att bedriva sin verksamhet med mindre än att samver-
kan på olika sätt etableras. VA är ett sådant område.

3.4. Tillfälligt supportavtal med NSVA
För att möta sårbarheten framför allt på ingenjörsnivå samt kunna hantera akuta inci-
denter, har Perstorps kommun tecknat ett tillfälligt avtal med NSVA som sträcker sig 
2018 ut. Det innebär att kommunen får köpa kompetens vid behov, framför allt kopp-
lat till incidenthantering eller större händelser. Förlängning av detta avtal efter års-
skiftet är ej möjlig då NSVA inte egentligen säljer tjänster på det sättet.

3.5. Ekonomi - nuläge
Budget för 2018 är på cirka 17 miljoner kr och på intäktssidan märks främst VA-av-
gifter samt intäkter för mottagning av externslam från renhållningsbolag på cirka 
2 miljoner kr. Denna intäkt kan upphöra om avtal sägs upp, men finns oberoende av 
framtida organisationsform. Det finns också en intäkt för tjänster avseende jour och 
beredskap för kommunens fastighetsförvaltning.

Dagens budget innehåller nödvändiga volymer för förbrukningsmaterial, underhålls-
arbeten och externa kostnader. Budgeten är rimlig och innehåller en marginal för 
oförutsedda kostnader. 

Kostnaden för avskrivningar uppgår till 3,7 mnkr och räntekostnader med 1,1 mnkr 
per år. Dessa kostnader är lika oavsett framtida organisationsform.

Det finns ett större investeringsbehov inom framför allt vattenverken i Perstorp. Utö-
ver utbyte av vattenledningar med 1,5 mnkr i årlig investering 2019-21 ligger totalt 
12 mkr för ombyggnad av lågvattenreservoaren i Toarp under samma tidsperiod. För 
avloppsverket är större investeringar utbyte av avloppsledningar med 2,0 mnkr årli-
gen 2019-21, pumpstation för dagvatten med 1,3 mnkr 2019 samt nytt styrsystem 
med 500 tkr årligen under investeringsperioden t. o. m. 2021. Totalt finns investering-
ar i VA-verksamheten med 15,5 mnkr 2019, 13,7 mnkr 2020 och 9,5 mnkr 2021. 
Denna investeringsvolym är likartad vilken framtida organisationsform man än väljer.

4. Allmänt om samverkan mellan kommuner
Det finns flera sätt som kommuner kan samverka med varandra. Inom allt fler områ-
den bildas eller genomförs redan samarbete mellan kommuner, inte minst med syftet 
att minska sårbarhet och upprätthålla kompetens. Det finns ofta spetskompetens som 
den lilla kommunen har svårt att hålla själv, men där samverkan kan lösa likartade 
problem för en eller flera mindre kommuner.

All samverkan mellan kommuner regleras i kommunallagen. De båda äldsta formerna 
för samverkan är gemensam nämnd och kommunalförbund. I en gemensam nämnd 
utser två eller flera kommuner ledamöter i nämnden, där en kommun är värdkommun 
och verksamheten ingår i den kommunens organisation. Perstorp har från årsskiftet 
inrättat en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuv, Klippan och Åstorp. Perstorp 
är värdkommun för detta samarbete.

I ett kommunalförbund samverkar kommunerna genom att en gemensam direktion ut-
ses. Förbundet är en egen juridisk person. Ansvaret för de kommunala angelägenhe-
terna överlåts på kommunförbundet, även myndighetsutövning. Verksamheten regle-
ras i en förbundsordning. Perstorp är medlem i flera kommunalförbund, t. ex. Söderå-
sens Miljöförbund, Medelpunkten, AV Media samt E-arkiv. I regionen finns också t. 
ex. Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).
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Ett tredje sätt att samverka är möjligt sedan kommunallagen ändrades den 1 juli 2018. 
Det är numera möjligt för kommuner att samverka genom avtal, vilket innebär att 
kommuner under vissa förutsättningar kan köpa och sälja tjänster mellan sig. Exem-
pel på sådan avtalssamverkan är IT 4K, där Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp har en 
gemensam IT-driftorganisation. 

Ett avslutande sätt att samverka är att bilda eller ingå i ett gemensamt kommunalt bo-
lag, där respektive kommun är delägare och innehar styrelseposterna. Bolaget är en 
egen juridisk person och verksamheten styrs av Aktiebolagslagen. Delägande kom-
muner styr verksamheten genom styrelserepresentation, bolagsordning och ägardirek-
tiv. Perstorp är idag delägare i NÅRAB. Andra exempel på interkommunala bolag i 
regionen är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Nordvästra Skånes Vat-
ten och Avlopp AB (NSVA).

5. Vad innebär ett delägarskap i NSVA för Perstorps kommun?
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som 
sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, totalt ca. 
40 000 abonnenter. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun 
har en lika stor ägarandel och är alltjämt huvudman för VA i sin kommun.

5.1. Processen att bli delägare
Bolaget är som anges ovan ett aktiebolag med idag sex kommuner som delägare. De 
sex kommunerna har vardera en ledamot i bolagets styrelse. Om Perstorp ansöker att 
bli delägare, ska ansökan godkännas vid en bolagsstämma efter det att de sex kom-
munernas kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning. En rimlig tidsbedöm-
ning är att det tar cirka sex månader från klar ansökan till avklarade formalia. I avvak-
tan på detta kan dock NSVA hjälpa till med driften på entreprenad direkt efter kom-
munens ansökan. 

Som ny delägare betalar kommunen dels en aktieandel, dels en andel av kostnaderna 
som uppstod vid bildandet av bolaget och i starten. För Perstorps del blir aktieköpet 
1 miljon kronor och andelen av initialkostnaden blir 176 tkr, totalt 1.176 tkr. Aktier-
nas värde är en tillgång som kommunen får tillbaka om man lämnar i framtiden. De 
176 tkr är däremot en engångskostnad.  

Kommunen förutsätts teckna gällande aktieägaravtal, vilket reglerar en avtalsperiod 
som löper på sex år, rullande förlängning med sex år samt en uppsägningstid på två 
år. När en delägare lämnar säljs aktierna, enligt avtalsbestämt värde, till övriga delä-
gare eller till annan kommun som avser träda in som delägare.

5.2. NSVA blir kommunens VA-avdelning
NSVA utför driften av VA i kommunen. Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv 
och står sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och 
kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kom-
munen beslutar fullt ut om sina taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA 
(allmänna bestämmelser för VA). 
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VA-taxan i Perstorps kommun är sedan 1 januari 2013 indexerad, vilket innebär att 
den förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet. För budgetåret 
2019 är höjningen enligt detta index 2,20 %. Ett delägarskap innebär att NSVA årli-
gen tar fram en affärsplan, som blir kommunens beslutsunderlag för taxenivå och in-
vesteringar.  

I korthet innebär ett delägarskap följande:
Kommunen

 äger sin VA-anläggning med oförändrade villkor, 
 fastställer 

- årlig driftbudget,
- taxan, det vill säga brukningsavgifter och anläggningsavgifter,
- investeringsbudget för VA-anläggningen,

 fastställer regler för att använda kommunens VA-anläggning, ABVA; samt
 styr och deltar i planeringsaktiviteter enligt nedan.

  

Bolaget
 övertar och anställer kommunens driftpersonal för VA,
 utför all drift och underhåll på kommunens VA-anläggningar,
 planerar tillsammans med kommunen arbeten som omfattar omläggning av 

ledningar samt ny-, till- och ombyggnad av anläggningar för vattenproduk-
tion och avloppsrening, exempelvis vattenverk, pumpstationer och avlopps-
verk,

 planerar tillsammans med kommunen nya VA-anläggningar i exploaterings-
områden, 

 tar fram rapporter och liknande underlag om ekonomi, teknik och miljö till 
nämnder och myndigheter, samt

 deltar i kommunens krisberedskap

Kommunstyrelsen fick den 14 november 2018 en föredragning från NSVA:s ordfö-
rande och VD. kring vad ett delägarskap innebär för Perstorps kommun. Presentatio-
nen bifogas ärendet som bilaga 1.

5.3. Konsekvenser för kommunen
Överförs drift och underhåll till NSVA anställer bolaget de fyra driftteknikerna uti-
från reglerna om verksamhetsövergång enligt Lagen om anställningsskydd. Anställ-
ningstiden i Perstorps kommun tar respektive drifttekniker med till bolaget. Lönevill-
kor är också oförändrade och driftteknikerna kommer in i ett kollektiv, mer speciali-
serat och med lönesättning utan direkt hänsyn till andra kommunanställda. Drifttekni-
kerna blir fortsatt stationerade i Perstorp.

Teknisk chef får i NSVA-alternativet rollen som kontaktperson, varför del av dennes 
tjänst behöver ianspråktas för detta. Jour och beredskap för kommunens fastighetsför-
valtning behöver ordnas på annat sätt i NSVA-alternativet. Kommundirektören har  
uppdraget att utreda förutsättningarna för samordnad fastighetsförvaltning i kom-
munkoncernen, varför jour- och beredskapsfrågorna lämpligen hanteras i det sam-
manhanget.
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5.4. Ekonomiska konsekvenser
I bilaga 2 redovisas kostnadsbilden för NSVA-alternativet i relation till att fortsatt 
driva verksamheten inom tekniska förvaltningen. NSVA-alternativet blir ca 1,0 mnkr 
dyrare per år, en kostnad som dock måste ställas i relation till de förstärkningar som 
behövs vid egen drift (rekrytering av VA-ingenjör och annan spetskompetens). För att 
nå en balans i budgeten krävs en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 6 pro-
cent. För en VA-avgift i normalförbrukningsklassen om 5.000 kronor innebär detta en 
årlig ökad kostnad med 300 kr eller 25 kr per månad. 

Det måste beaktas att både ett delägarskap i NSVA som alternativet medför ökade 
driftkostnader för VA-verksamheten, ökningen är ofrånkomlig. Betydande investe-
ringar som är nödvändiga i vattenverk kommer att medföra än större ökningar av 
driftkostnaderna över tid.

5.6. Erfarenheter från delägarkommunerna
I beredningen av detta ärende har kontakt tagits med kommunledningarna i de sex nu-
varande delägarkommunerna om deras erfarenheter av delägarskapet. Samtliga kom-
muner utom Bjuv som gick med 2010, har varit med sedan starten 2009. Erfarenhe-
terna från kommunledningarna är goda. Ingen av dem ser att hanteringen av VA-frå-
gorna blivit sämre, att det lokala perspektivet förlorats eller att beslutsvägarna blivit 
längre. Fördelarna med tryggheten i en större organisation med tillgång till dess resur-
ser, kompetens och bemanning lyfts istället fram.

6. Fortsatt driftorganisation inom Perstorps kommun, tekniska förvalt-
ningen
Alternativ till NSVA-anslutning är att rekrytera en välmeriterad chef för VA-verk-
samheten. Erfarenheten från andra kommuners rekryteringar har indikerat att det 
finns få personer i landet som uppfyller det ”breda” kompetensbehovet som den lilla 
kommunen har. Personen behöver ha:

 lämplig och därmed troligen flerårig eftergymnasial teknisk/miljö-utbildning,  
 flera års erfarenhet av både vattenrening och avloppshantering samt lednings-

arbeten,
 flera års erfarenhet av ledarskap,
 goda VA-ekonomiska kunskaper, och läggning för planering och utveckling,
 god kommunikationsförmåga.

Härtill kommer behov av erforderliga resurser för arbetsledning, planering och upp-
följning av verksamheten. Förutom alla tekniska utmaningar som Perstorps VA-verk-
samhet står inför, behövs flera viktiga funktioner som är nödvändiga för att möta 
framtida behov. Exempel på detta är  korrekt upphandlingsförfarande, egen projekt-
ledning, långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner samt spetskompetens i stort. 
Det finns vidare ett mycket sårbart individberoende i den lilla organisationen som be-
höver hanteras.

Utöver ovanstående behöver fortsatt drift i kommunen sammanfattningsvis säkerstäl-
la
 Beredskap för sårbarhet. Nuvarande bemanning med fyra personer är sårbar vid 

sjukdom och annan frånvaro.
 Tillräckligt bemanning på kort och lång sikt,
 Rätt kompetens för styrsystem och hantering av alltmer komplicerade frågor, 
 Beställarkompetens vad gäller investeringar och inköp,
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 Säker drift av dricksvattenanläggningarna avseende yttre och inre hot, samt
 Efterlevnad av diverse lagkrav

7. Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedöms att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun bety-
dande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verk-
samheten nödvändiga resurser att möta framtidens utmaningar. 

 
Att beakta är att VA-verksamheten fortfarande ägs av Perstorps kommun, som beslu-
tar om egna taxor och investeringar och därmed styr sina kostnadsnivåer.

Perstorps kommun är redan idag delägare i två bolag, dels NÅRAB tillsammans med 
Klippan och Örkelljunga, dels Perstorps Fjärrvärme AB tillsammans med EON. Erfa-
renheterna av denna samverkan i förhållande till om kommunen skulle drivit dessa 
verksamheter behöver också vägas in i ett ställningstagande.

8. Underlag
 Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-04
 Bilaga 1: Presentation för kommunstyrelsen, NSVA 2018-11-14
 Bilaga 2: Jämförande ekonomisk kalkyl av kostnader för VA i egen regi mot 

delägarskap i NSVA.

9. Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nord-
västra Skåne Vatten och Avlopp AB.
___________________

Perstorp den 20 december 2018

Ulf Bengtsson Alexander Hovander
Kommundirektör T.f. teknisk chef

Beslutet skickas till:
XX
YY
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Bilaga 2 15 december 2018

Analys av kostnad och intäkt vid jämförelse mellan anslutning till NSVA och en 
fortsatt VA-organisation inom kommunen, relativa skillnader (per år)

Post NSVA-alternativ Egen regi-alternativ
Kommunintern fördelning av 
kostnader för service under 
beredskapstid (200 tkr) och 
gemensamma OH-kostnader 
(200 tkr) 

 

400 tkr 
Minskad möjlighet att fördela 
interna kostnader, kan ses 
som utebliven intäkt. 

Ny VA-avdelningschef 
lönekostnad
kringkostnad

800 tkr
100 tkr

Arbetsledning, planering, 
utveckling, utförd av NSVA

530 tkr 80 % av heltid

Ekonomi- o personaladm. 
IT-tjänster, utförda av NSVA

Kvarstående del av interna 
tjänster för kommunen 

825 tkr

200 tkr

280 tkr ledn. o ekon.kontor
130 tkr personalkontor
  80 tkr växel
Summa 490 tkr

Kostnadsandel styrelse och VD
NSVA

350 tkr

Kostnadsandel kundtjänst 
NSVA

150 tkr

Summa 2 455 tkr 1 390 tkr 

Det kan noteras att kommunen fortsätter med debitering av abonnentavgifter, även i NSVA-
alternativ.
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NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

• Kommunalt VA-bolag

• Bildades 2009

• Sex ägarkommuner

• 250 000 invånare

• 43 000 betalande kunder

• 200 medarbetare

15 429

143 304

14 025

45 286

14 796

15 828

SCB 2017
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Därför bildades NSVA

• Säkra VA-kompetens i regionen

• Skapa en optimal utveckling av det regionala VA-
systemet

• Vara ett föredöme för samverkan i nordvästra 
Skåne
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Omvärldsanalys / VA-sektorns utmaningar

• Ny- och reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar – förnyelsetakt och finansiering: Ökande 
behov framöver

• Avloppsvattenrening – krav från myndigheter på bl a slam och läkemedelsrening: Ökade 
kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya 
substanser

• Dricksvattenproduktion – krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; 
Skalskydd och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av skyddsområden för våra 
dricksvattentäkter

• Ramdirektivet för vatten – stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av kommunalt vatten- och 
avlopp på landsbygden medför stora investeringar; Myndigheterna verkar sikta in sig på va-
verksamheterna för finansiering

• Dagvattenhantering – Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar 
våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver skydd och åtgärder för att undvika 
översvämningar; Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser

• Säkerhet kring samhällsviktiga funktioner – skapande av civila skyddsobjekt, säkerhetsklassning 
av tjänster, informationssäkerhet och IT-säkerhet; Sverige rustas återigen för att hantera det 
osäkra världsläget och va-branschen måste göra sin hemläxa
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I vår modell har kommunerna kvar det viktiga 
inflytandet genom

• Kommunfullmäktige fattar precis som 
tidigare beslut om

✓VA-taxorna i kommunen

✓Vilka investeringar som ska genomföras

✓Verksamhetsområdet för vatten- och avlopp

✓Allmänna bestämmelser för vatten- och 
avlopp (ABVA)
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I vår modell har kommunerna kvar det viktiga 
inflytandet genom

• Huvudmannaskap och ägande av 
anläggningar

✓Kommunen är va-huvudman och äger alla va-
anläggningar. NSVA är kommunens va-
organisation och ansvarar för drift, underhåll 
och utveckling av vatten- och 
avloppssystemen. 

✓Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, 
kontaktperson) och anläggningarnas 
kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) 
ligger kvar hos kommunen
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Viktiga principer för NSVA

• Alla delägare äger lika mycket och alla har 
samma inflytande

• Varje delägare står för sina särkostnader

• Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt 
mellan delägarna (i princip efter befolkning)

• Varje kommun behandlas utifrån sina 
förutsättningar och sitt utgångsläge

• Verksamheten bedrivs utifrån 
självkostnadsprincipen, dvs NSVA får inte gå 
med vinst eller förlust
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Miljö- och kvalitetscertifierade
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Styrning och ledning
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Bolagets styrning

• Varje kommun har en ordinarie ledamot och en 
suppleant i styrelsen för NSVA

• Styrelsen sammanträder 4 ggr/år

• De utsedda ägarrepresentanterna träffas, förutom 
på bolagsstämman, 2 ggr/år för ägarsamråd.

• Förtroendevalda revisorer informeras om 
verksamheten 2 ggr/år.
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Beslutsunderlag för va-verksamheten

• Affärsplan (plan för drift och 
utveckling av de allmänna va-
systemen) 
✓Arbetas fram årligen för de kommande tre åren 

✓Beskriver nuläge för resp. kommuns va-
anläggningar och anger framtida behov av drift 
och investeringar. 

✓Förslag till taxeförändring de kommande tre åren 
redovisas

• För större projekt tas separata beslut där 
NSVA arbetar fram ett beslutsunderlag och 
är föredragande, ex nytt reningsverk 
Bjuv/Åstorp eller framtida vattenförsörjning 
Båstad.

Beslutsunderlag Affärsplan Helsingborgs stad

Taxeändring förklaring 2019 2020 2021

Real ändring drift NSVA *) 0,5% 2,6% 0,8%

Inflation samtliga driftskostn 1,4% 1,6% 1,5%

Investeringar 4,6% 8,6% 3,6%

Minskn avskr bef tillg/ränteändr -2,4% 0,7% 0,6%

Förändring övriga intäkter -0,4% 0,0% 0,0%

Förändring resultat 3,8% -1,6% 2,8%

Justering 0,1% 0,1%

S:a ändring taxa 7,5% 12,0% 9,5%

*) Varav Sydvatten 1,4%

207



Återrapportering från NSVA

• Månadsrapport

• Prognos 3 ggr/år 

• Årsbokslut och årsredovisning för bolaget

• Verksamhetsberättelse

• Beskrivning av årets verksamhet i respektive 
kommun med ekonomiskt utfall och 
kommentarer
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Lite mer om månadsrapporteringen

• 10 av 12 månader levereras en egen månadsrapport 
till varje kommun och till styrelsen (som får alla sex)

• Först en beskrivande del med vad som 
åstadkommits under månaden, antal stopp, läckor, 
levererad vattenmängd, kundservicestatistik m m

• Status för alla pågående projekt med kommentarer 
och prognos

• En ekonomisk rapportering med månadens utfall, 
årets ackumulerade utfall samt rullande 12 månaders 
utfall

• Miljörapport för månadens utfall på 
avloppsreningsverken

• Intäktsanalys för de kommuner där NSVA hanterar 
faktureringen till kund (5 av 6 kommuner idag)
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Vad tycker 
kommunernas 
företrädare om NSVA

Magnus Jälminger

210



Positiva erfarenheter

• Fokus på vatten- och avlopp gör bolaget väldigt 
kompetenta på just det

• Tillgång till spetskompetenser

• Kostnadseffektivitet genom att dela på resurser och 
resultat

• Beredskapsorganisation som klarar alla händelser

• Kommungränser finns inte vid planering

• Bättre styrning och kontroll
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Risker vi såg när vi började

• Beslut längre från politikerna i kommunen

• Väl genomarbetade underlag från NSVA

• VD och ekonomichef presenterar affärsplanen för kommunen

• Föredragande i ärenden när så behövs

• Tjänstemän flyttade från kommunkorridoren

• Har blivit bra genom att olika formella forum skapats ex TED, kommunsamordnare, plangrupper

• Det blir inte billigare

• Idag har vi koll på läget och gör rätt saker. Så var inte alltid fallet tidigare.

• Eftersatta re- och nyinvesteringar i våra anläggningar när vi startade

• Vi gör mer, och är effektiva i det vi gör

• …
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Redo för framtiden

Sweden Water Research

• Gemensamt forskningsbolag med 
Sydvatten och VA SYD

• Respektive organisation avsätter 1% 
av budgeten

• Idag forsknings- och 
utvecklingsprojekt för 40-50 miljoner. 

www.swedenwaterresearch.se
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Att ansluta sig till NSVA
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En relativt enkel process

• Bjuv kom in 2010, ett år efter de övriga.

• Direkt efter förfrågan tog NSVA över driften på entreprenad

• När alla beslut var fattade blev Bjuv den 6:e delägaren

• Processen tog ett halvår

• Enkelt eftersom kommunen fortsatt är va-huvudman

• Inga anläggningar som ska överlåtas

• Enkelt eftersom NSVAs strukturer kan skalas upp och hantera fler kommuner

• Några viktiga frågor

• Beslut ska fattas både i den kommun som vill komma med och övriga delägares KF

• Verksamhetsövergång för de medarbetare som arbetar med vatten- och avlopp i kommunen

• Del av de initiala kostnaderna för starten av bolaget (Bjuv 397 tkr)
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Slutord

• De viktiga politiska besluten fattas precis som 
tidigare av KF

• Tillgång till spetskompetens inom många 
områden

• Återrapportering som ger full koll på läget
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Tack för oss!

Magnus & Ulf
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 28

Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning 
av nämndernas målvärden 2019-2021
2019/52

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande 
målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunstyrelsen tog senare fram indikatorer och 
målvärden för åren 2018-20 som fastställdes av fullmäktige i april 2018.

I ärendet redovisas nu uppföljning av de kommunövergripande målen med utfallet 2018 
samt målvärden satta för 2021. Något målvärde för innevarande år har justerats där 
utfallet blivit betydligt bättre än tidigare satt målvärde.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare i budgetbeslutet i november 2018 att uppdra åt 
nämnderna att redovisa sina målvärden för 2021 senast den 31 mars 2019. Nämnderna 
beslutar själva om sina mål, indikatorer och målvärden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna uppföljning av de kommunövergripande målen avseende 2018 inklusive 
reviderade och nya målvärden, samt

att notera nämndernas redovisning av sina målvärden för 2021
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2018-11-28Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt 
redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande 
målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunstyrelsen tog senare fram indikatorer och 
målvärden för åren 2018-20 som fastställdes av fullmäktige i april 2018.

I ärendet redovisas nu uppföljning av de kommunövergripande målen med utfallet 2018 samt 
målvärden satta för 2021, se bilaga 1. Något målvärde för innevarande år har justerats där 
utfallet blivit betydligt bättre än tidigare satt målvärde.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare i budgetbeslutet i november 2018 att uppdra åt 
nämnderna att redovisa sina målvärden för 2021 senast den 31 mars 2019. Redovisning av 
detta uppdrag, se bilaga 2. Nämnderna beslutar själva om sina mål, indikatorer och 
målvärden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av de kommunövergripande målen avseende 2018 inklusive 
reviderade och nya målvärden; samt

att notera nämndernas redovisning av sina målvärden för 2021.
__________________

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Kommunövergripande mål med indikatorer 
och målvärden 2019-2021

Sammanvägd måluppfyllelse av fullmäktigemålen

1. Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och 
möjligheter och mångfald är en tillgång – målet inte uppfyllt

2. Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus – 
målet uppfyllt

3. Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning – målet delvis uppfyllt

4. Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet – målet delvis uppfyllt

5. Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang – målet uppfyllt

6. Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – målet delvis uppfyllt

7. Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och 
bemötande är ledorden – målet delvis uppfyllt

8. Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto – målet uppfyllt
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Målområde 
2018

Fullmäktigemål Indikatorer Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 
2021

Riktning

Invånarnas 
uppfattning om 
tryggheten i 
kommunen (index)

51 55 38 60 65 65

Antal anmälda 
våldsbrott per 1000 
invånare 

13,4 12,4 13,4 12,2 12,0 12,0

Andel av de som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post som 
för svar inom två 
arbetsdagar (%)

72 85 70 90 95 95

En öppen och 
modern kommun 
i framkant

Perstorp ska va en 
öppen och modern 
kommun som 
arbetar aktivt med 
delaktighet, trygghet 
och att minska 
skillnader, en 
kommun där alla har 
samma rättigheter 
och möjligheter och 
mångfald är en 
tillgång

Andel av de som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga (%)

35 50 30 55 60 60

Kommunens 
webbinformation till 
medborgarna 
(informationsindex 
%)

57 60 57 65 70 70
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Målområde 
2018

Fullmäktigemål Indikatorer Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 
2021

Riktning

Företagsklimat enligt 
Sv Näringslivs NKI, 
index

228 175 146 140 130 130Det ska vara enkelt 
att vara företagare i 
Perstorp – 
kommunens 
kontakter med 
företagen ska 
kännetecknas av 
professionellt 
bemötande, 
servicekänsla och 
lösningsfokus

Antal nystartade 
företag (per 1000 
inv)

2,7 3,5 3,82 4,0 5,0 5,0

Andel 
förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, %

69,4 (2016) 70 Utfall nov 
2019

70,5 71 71 - 

Antal vuxna 
biståndstagare med 
mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd 
(%)

14,7 (2016) 13,5 12,4 13,0 12,5

Arbetslöshet 18-64 
år, andel av 
befolkningen (%)

9,6 9,0 9,7 8,5 8,0 8,0

En kommun för 
arbete och 
företagande

Perstorpsborna ska 
ha tillgång till en 
varierad 
arbetsmarknad och 
ges förutsättningar 
för självförsörjning

Andel invånare 0-19 
år i ekonomiskt 
utsatta familjer (%)

14,1 (2015) 13,5 10,3 13,0 12,5 12,5

Andel elever i åk 9 
som är behöriga till 
ett yrkesprogram på 
gymnasiet (%)

57,5 75 83,5 77,5 80 82,5

En kreativ 
kommun för barn 
och unga

Perstorps barn och 
unga ska få det stöd 
de behöver för att 
växa upp under 
trygga och jämlika 
förhållanden och 
utveckla sin fulla 
kapacitet Upplevd trygghet i 

skolan, åk 8 (%)
87 (2016) 90 89,8 92,5 95 97,5
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Målområde 
2018

Fullmäktigemål Indikatorer Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 
2021

Riktning

Andel boende som är 
nöjda eller mycket 
nöjda med sitt 
särskilda boende (%)

97 97 96 98 98 98

Andel brukare som är 
nöjda eller mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst (%)

76 80 85 83 85 85

Bemötande i 
hemtjänsten enligt 
SKL:s Öppna 
jämförelser

290 200 155 150 75 75

En kommun för 
alla

Perstorps 
kommuninvånare 
med behov av stöd 
och hjälp ska få ett 
professionellt 
bemötande präglat 
av service och 
engagemang

Andel ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet (%)

27 30 31,6 35 40 45

Andel miljöbilar i 
kommunens 
verksamhet (%)

27 30 28,3 35 40

Energianvändning i 
kommunens lokaler 
(kWh/m2)

106 104 113 102 100

Ett hållbart 
samhälle

Perstorp ska vara ett 
hållbart samhälle – 
socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt

Antal planlagda 
tomter

30 40 30 45 50 50
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Andel hushåll med 
snabbt bredband (%)

53 70 54 85 95 95

Invånarnas 
möjligheter att delta 
i kommunens 
utveckling, 
delaktighetsindex, 
andel av maxpoäng

37 40 36 45 50 50
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Målområde 
2018

Fullmäktigemål Indikatorer Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 
2021

Riktning

Sjukfrånvaro hos 
medarbetarna (%)

4,8 4,7 5,3 4,6 4,5 4,5

Andel tillsvidare 
anställda med heltid 
(%)

59 61 59,3 62 64

En kommun med 
bra arbetsvillkor 
och attraktiva 
arbetsplatser

Perstorps kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med 
attraktiva 
arbetsplatser. En 
gemensam ledar- 
och 
medarbetarfilosofi 
ska efterlevas där 
Engagemang, Service 
och bemötande är 
ledorden.

Nöjd 
medarbetarindex 
(årlig 
medarbetarenkät)
Genomförs 2019

- - - - - - -

Kommunens soliditet 
exkl. 
pensionsskuld(%)

47,9 52,8 55,6 53,7 55,3 57,0

Resultat 
skattefinansierad 
verksamhet, 
kr/invånare

1826 1131 1605 1170 1170 1180

Eget kapital, 
kr/invånare

27103 28324 28445 29456 30584 29640

En kommun med 
god och 
balanserad 
ekonomi

Resultatet ska varje 
år uppgå till 2% i 
förhållande till 
skatter, generella 
statsbidrag och 
finansnetto.
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1

Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer 
och målvärden  i Perstorps kommun 2018-2021
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Kommunstyrelsen (Tekniska kontoret) 
Målområde 
2018

Fullmäktigemål Kommunstyrelsemål Indikatorer Utfall 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

kommunstyrelsen
En öppen och 
modern 
kommun i 
framkant

Perstorp ska vara 
en öppen och 
modern kommun 
som arbetar aktivt 
med delaktighet, 
trygghet och att 
minska skillnader, 
en kommun där alla 
har samma 
rättigheter och 
möjligheter och 
mångfald är en 
tillgång

Målet innebär att möta 
medborgarna på deras 
villkor.

Antal medborgardialoger 9 13 15 15 15

Antal byggbara tomter 
genom planberedskap 

30* 40 40 50 50En kommun för 
arbete och 
företagande

Det ska vara enkelt 
att vara företagare i 
Perstorp – 
kommunens 
kontakter med 
företagen ska 
kännetecknas av 
professionellt 
bemötande, 
servicekänsla och 
lösningsfokus

Målet är att arbeta 
med ökad tillgänglighet 
till förvaltningen. 

En väg in 24/7/365 
genom med antal e-
tjänster

0 10 15 25 25
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Målområde 
2018 Fullmäktigemål Kommunstyrelsemål Indikatorer Utfall 

2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

En kreativ 
kommun för 
barn och unga

Perstorps barn och 
unga ska få det stöd 
de behöver för att 
växa upp under 
trygga och jämlika 
förhållanden och 
utveckla sin fulla 
kapacitet

Målet innebär att 
engagera barn och 
unga via tematiska 
aktiviteter

Utveckla/arbeta med 
minst ett 
aktivitetsprojekt 

0 4 6 8 4

En kommun för 
alla

Perstorps 
kommuninvånare 
med behov av stöd 
och hjälp ska få ett 
professionellt 
bemötande präglat 
av service och 
engagemang

Målet ska medföra 
ökad tillgänglighet för 
alla

Tillgänglighetsprojekt 
per år

1 3 6 8 2

Ett hållbart 
samhälle

Perstorp ska vara 
ett hållbart 
samhälle – socialt, 
ekonomiskt och 
miljömässigt

Minskat svinn i form av 
organiska eller 
verksamhetsmässiga 
resurser dvs. antingen 
återanvända eller 
arbeta för inte kassera 
saker.  

Minskat svinn 5% 10% 15% 20% 20%
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Målområde 
2018 Fullmäktigemål Kommunstyrelsemål Indikatorer Utfall 

2017

Målvärde 
2018 Målvärde 

2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

En kommun 
med bra 
arbetsvillkor 
och attraktiva 
arbetsplatser

Perstorps kommun 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare med 
attraktiva 
arbetsplatser. En 
gemensam ledar- 
och 
medarbetarfilosofi 
ska efterlevas där 
Engagemang, 
Service och 
bemötande är 
ledorden.

Målet ska leda till Vi 
känsla och team-
building inom 
förvaltningen

Minst en trevlig 
medarbetar aktivitet

2 3 3 3 3

En kommun 
med god och 
balanserad 
ekonomi

Resultatet ska varje 
år uppgå till 2% i 
förhållande till 
skatter, generella 
statsbidrag och 
finansnetto.

Kommunstyrelsens 
verksamheter ska 
bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt

Resultat, tkr 3925 0 0 0 0

Kommentar: Tekniska kontoret = enheterna för drift och underhåll, gata/park/ kost och städ samt fastighetsförvaltning. 
Kommunstyrelsens mål är i övrigt identiska med de åtta kommunövergripande målen.
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Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsenheten)
Målområde 
2018

Fullmäktigemål AME.s mål Indikatorer Utfall 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Andel 
förvärvsarbetande (20-
64 år) ska öka (%)

Nya subventionerade 
heltidsanställningar inom 
kommunens verksamheter 
årligen.

22 15 15 15 15

Arbetslösheten, andel 
av befolkningen (18-64 
år) ska minska (%)

Riktade 
gruppvägledningsinsatser 
mot kvinnor till arbete

2 2 2 40* 40 

Perstorpsborna ska 
ha tillgång till en 
varierad 
arbetsmarknad och 
ges förutsättningar 
för självförsörjning

Riktade insatser för att 
attrahera nyanlända till 
bristyrken, t. ex DUA

1 1 2 2 2

Fler personer ska känna 
till fler möjliga yrken på 
arbetsmarknaden

Antal inslag av 
arbetsmarknadskunskap 
per termin inom 
högstadiet, 
vuxenutbildningen och 
månatligen inom AME:s  
projekt.

1/termin 1/termin 1/termin 1/termin 2/termin

Matchning mellan 
arbetssökande och 
arbetsgivare ska öka

Arbetsplatsförlagda 
utbildningar via projekt 
GåGåGå.

- 10 20 20 0**

En kommun för 
arbete och 
företagande

Gymnasiekompetensen 
bland Perstorpsborna 
ska öka med stöd av 
Kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) 
samt arbete med 
delegationen för unga 
och nyanlända mot 
arbete (DUA).

Antalet personer med 
oidentifierad status, ej 
påbörjade eller avbrutna 
studier.

30 Högst 10 Högst 10 Högst 10 Högst 20

* Insatser genomförs en per vecka fr o m våren 2019   /  ** Projektet avslutas 2021-03-31
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Byggnadsnämnden
Målområde 
2018

Fullmäktigemål Byggnadsnämndsmål Indikatorer Utfall 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Byggnadsnämnden
En öppen och 
modern 
kommun i 
framkant

Perstorp ska va en 
öppen och modern 
kommun som 
arbetar aktivt med 
delaktighet, 
trygghet och att 
minska skillnader, 
en kommun där alla 
har samma 
rättigheter och 
möjligheter och 
mångfald är en 
tillgång

Målet innebär att 
dialoger genomförs hos 
medborgare, hos 
kommunen eller 
digitalt via chatforum

Antal 
medborgardialoger. 

5 6 10 12 12

En kommun för 
arbete och 
företagande

Det ska vara enkelt 
att vara företagare i 
Perstorp – 
kommunens 
kontakter med 
företagen ska 
kännetecknas av 
professionellt 
bemötande, 
servicekänsla och 
lösningsfokus

Målet ska säkerställa 
att det finns bostäder 
att tillgå.

Antal byggbara 
bostäder genom 
planberedskap. 

30 40 40 50 180 (samtliga 
bostadstyper) 
Utfall 2018 
180 bostäder

Ett hållbart 
samhälle

Perstorp ska vara 
ett hållbart 
samhälle – socialt, 
ekonomiskt och 
miljömässigt

Målet ska bidra till en 
levande landsbygd. 

Genomföra planerade 
byförnyelseprojekt 

0 1 1 1 1
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Målområde 
2018

Fullmäktigemål Byggnadsnämndsmål Indikatorer Utfall 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

En kommun 
med bra 
arbetsvillkor 
och attraktiva 
arbetsplatser

Perstorps kommun 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare med 
attraktiva 
arbetsplatser. En 
gemensam ledar- 
och 
medarbetarfilosofi 
ska efterlevas där 
Engagemang, 
Service och 
bemötande är 
ledorden.

Målet är friskvård 
genom aktiviteter som 
bidrar till ökad trivsel 
och gemenskap på 
arbetsplatsen

Friskvårdsaktiviteter 1 2 2 2 2

En kommun 
med god och 
balanserad 
ekonomi

Resultatet ska varje 
år uppgå till 2% i 
förhållande till 
skatter, generella 
statsbidrag och 
finansnetto.

BN ska ha en god 
ekonomi som möjliggör 
det lilla extra och 
riktade insatser.

Resultat 
skattefinansierad 
verksamhet, kkr.

8 100 100 100 100
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Barn- och utbildningsnämnden
Målområde En öppen och modern kommun i 

framkant

Fullmäktigemål Perstorp ska vara en öppen och 
modern kommun som arbetar 
aktivt med delaktighet, trygghet 
och att minska skillnader, en 
kommun där alla har samma 
rättigheter och möjligheter och 
där mångfald är en tillgång.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde
21/22

Antal kränkningsärenden i grundskolan ska minska.

(antal ärenden lämnade till BUN/totalt elevantal)

3,854 % 3,600 % 3,400 %  3,200 % 3,000 %Perstorps barn och 
elever ska få 
utveckla sina 
sociala förmågor 
vilket gör det 
möjligt för alla att 
känna sig 
accepterade, 
betydelsefulla och 
delaktiga i 
samhället.

Öka antalet vårdnadshavares inloggning på 
lärplattformen.

(Infomentor/Analys/Kommunanalys/Användning/Antal 
inloggningar/Inlogg per skola och månad-
Tabell/Användningsgrupp Familj)

140 600 142 000 144 000 146 000 148 000
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Målområde En kommun för arbete och 
företagande

Fullmäktigemål Det ska vara enkelt att vara 
företagare i Perstorp. 
Kommunens kontakter med 
företagen ska kännetecknas av 
professionellt bemötande, 
servicekänsla och lösningsfokus.
Perstorpsborna ska ha tillgång till 
en varierad arbetsmarknad och 
ges förutsättningar för 
självförsörjande.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde
21/22

Alla elever i åk 8 och 9 skall 
genomföra totalt två veckors 
praktisk arbetslivsorientering.

(SYV Centralskolan)

Ingångsvärde 
saknas

100 % 100 % 100 % 100 %Entreprenöriellt lärande och 
upptäckarglädje ska genomsyra 
alla barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter. 

Samtliga klasser ska göra minst 
ett företagsbesök under låg- 
respektive mellanstadietiden.  

(Rektor respektive skola)

Ingångsvärde 
saknas

100 % 100 % 100 % 100 %
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Målområde En kreativ kommun för barn och 
unga

Fullmäktigemål Perstorps barn och unga ska få det 
stöd de behöver för att växa upp 
under trygga och jämlika 
förhållanden och utveckla sin fulla 
kapacitet

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde
21/22

Alla barn och elever ska få tillägna 
sig nya kunskaper på ett sätt som 
väcker nyfikenhet och intresse. 
Gedigna baskunskaper och 
kreativitet ska ge möjlighet till 
lustfyllt och livslångt lärande. 

Andelen elever som är behöriga till 
ett nationellt gymnasie-program ska 
öka.

(Kolada: Elever i åk 9. Som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%))

79 % 85 % 90 % 95 % 97 %
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Målområde En kommun för alla

Fullmäktigemål Perstorps kommuninnevånare som 
har behov av stöd och hjälp ska få ett 
professionellt bemötande med 
service och engagemang.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde
21/22

Elevernas meritvärde i åk 9 ska öka.

(Kolada: Elever i åk 9, meritvärde 
kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen))

211 215 220 225 230

Andel elever i åk. 6 med lägst 
betyget E i matematik och svenska 
ska öka.

(Kolada)

Ma: 71,3 %
Sv:   82,5 %

Ma: 75,0 %
Sv:   85,0 %

Ma: 80,0 %
Sv:   90,0 %

Ma: 85,0 %
Sv:   90,0 %

Ma: 88,0 %
Sv:   90,0 %

Nationella prov åk 3. Andel 
godkända i samtliga delprov.

(Infomentor: Analys/Nationella 
prov/ Resultat per delprov)

Ma: 43,1 %
Sv:   53,2 %

Ma: 65,0 %
Sv:   67,0 %

Ma: 70,0 %
Sv:   72,0 %

Ma: 75,0 %
Sv:   75,0 %

Ma: 80,0 %
Sv:   80,0 %

Barn och elever i behov av särskilt 
stöd ska få all möjlig hjälp för att 
kunna utveckla sina fulla 
kompetenser och kunskaper. Skolan 
ska på alla sätt leva upp till sitt 
kompensatoriska uppdrag.

Läsförmågan åk 1 ska öka.

(Speciallärare/rektor respektive 
skola)

94 % 96 % 98 % 100 % 100 %
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Målområde Ett hållbart samhälle

Fullmäktigemål Perstorp ska vara ett hållbart 
samhälle – socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde
21/22

Samtliga förskolor och grundskolor 
ska vara Grön flagg certifierade.

Försk: 6 av 6

Grundsk: 3 av 5

Försk: 6 av 6

Grundsk: 5 av 5

Försk: 6 av 7

Grundsk: 5 av 5

Försk: 7 av 7

Grundsk: 5 av 5

Försk: 7 av 7

Grundsk: 5 av 5

Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och 
en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Elevernas trygghet ska öka utifrån 

resultatet från årliga trivselenkäten.
1 Jag har studiero på lektionerna

2 Jag känner mig trygg i skolan.

Åk 4-6: 77,5 %
Åk 7-9: 68,7 %

Åk 4-6: 66,8 %
Åk 7-9: 64,4 %

Åk 4-6: 80,0 %
Åk 7-9: 75,0 %

Åk 4-6: 70,0 %
Åk 7-9: 70,0 %

Åk 4-6: 85,0 %
Åk 7-9: 80,0 %

 

Åk 4-6: 75,0 %
Åk 7-9: 75,0 %

 

Åk 4-6: 90,0 %
Åk 7-9: 85,0 %

Åk 4-6: 80,0 %
Åk 7-9: 80,0 %

Åk 4-6: 95,0 %
Åk 7-9: 90,0 %

Åk 4-6: 85,0 %
Åk 7-9: 85,0 %
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Målområde En kommun med bra arbetsvillkor 
och attraktiva arbetsplatser

Fullmäktigemål Perstorps kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med attraktiva 
arbetsplatser. En gemensam ledar- 
och medarbetarfilosofi ska efterlevas 
där Engagemang, Service och 
Bemötande är ledorden. 

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Målvärde 
18/19

Målvärde 
19/20

Målvärde 
20/21

Målvärde 
21/22

Andel personal med pedagogisk 
högskoleexamen

(Kommunbladet Skolverket)

Förskola: 37 %
Grundskola: 
84 %
Fritidshem: 12 
%

Förskola: 40 %
Grundskola: 
86 %
Fritidshem: 14 
%

Förskola: 43 %
Grundskola: 
88 %
Fritidshem: 16 
%

Förskola: 46 %
Grundskola: 
90 %
Fritidshem: 18 
%

Förskola: 50 %
Grundskola: 
92 %
Fritidshem: 20 
%

Barn- och utbildningsnämnden ska 
erbjuda sina medarbetare tydlighet 
avseende uppdrag och förväntningar 
i en organisation där mångfald 
uppmuntras och människor möts 
och samverkar utifrån respekt och 
omtanke. Personalenkät

1.Jag upplever trivsel och 
gemenskap med mina 
arbetskamrater

2.Jag utvecklas yrkesmässigt och 
personligt i mitt arbete

3.Det förekommer inte trakasserier 
och kränkande särbehandling

92,3 %

100 %

77 %

93 %

100 %

80 %

94 %

100 %

82 %

95 %

100 %

83 %

96 %

100 %

84 %
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Målområde En kommun med god och 
balanserad ekonomi

Fullmäktigemål Resultatet ska varje år uppgå till lägst 
2 % i förhållande till skatter, 
generella statsbidrag och 
finansnetto. Nivån på resultatet 
behövs för att säkerställa en 
långsiktig god ekonomi, ge möjlighet 
till amorteringar av lån och ett 
handlingsutrymme när det gäller 
investeringar.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021

Pedagogkostnadernas andel av 
totala budgeten ska öka.

(Nämndekonomen)

59,55 % 59,72 % 60 % 60 % 62 %

Personaltäthet grundskola. Antal 
elever per lärare (heltidstjänst)

(Kommunbladet Skolverket)

10,9 10,8 10,7 10,6 10,5

Barn- och utbildnings-nämndens 
verksamheter ska bedrivas på ett 
kostnads-effektivt och 
ändamålsenligt sätt och vid behov 
av ekonomiska prioriteringar ska 
följande prioriterings-ordning gälla:

1. Kostnader för personal som 
arbetar direkt med barn och 
elever.

2. Kostnader för stöd-verksamhet 
(t ex lokal-vård, skolmåltider, 
skol-skjuts, vaktmästeri mm).

3. Lokalkostnader.
Personaltäthet förskola. Antal 
inskrivna barn per årsarbetare.

(Kommunbladet Skolverket)

6,4 6,2 6,0 5,8 5,7

242



15

Kultur- och fritidsnämnden
Målområde En öppen och modern kommun i 

framkant

Fullmäktigemål Perstorp ska vara en öppen och 
modern kommun som arbetar 
aktivt med delaktighet, trygghet 
och att minska skillnader, en 
kommun där alla har samma 
rättigheter och möjligheter och 
där mångfald är en tillgång.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Kultur- och fritidsnämnden ska 
erbjuda alla i Perstorp möjlighet 
att delta i en stor variation av 
kultur och fritidsaktiviteter i såväl 
kommunal- som privat- eller 
föreningsregi.

Storleken av de ideella 
föreningarnas verksamhetsbidrag 
för åldrarna 7 – 20 år

351 918 kr 400 000 kr 500 000 kr 531 000 kr 550 000 kr
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Målområde En kommun för arbete och 
företagande

Fullmäktigemål Det ska vara enkelt att vara 
företagare i Perstorp. 
Kommunens kontakter med 
företagen ska kännetecknas av 
professionellt bemötande, 
servicekänsla och lösningsfokus.
Perstorpsborna ska ha tillgång till 
en varierad arbetsmarknad och 
ges förutsättningar för 
självförsörjande.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska, när så är 
möjligt, samarbeta med det 
lokala närings- och föreningslivet. 

Antalet aktiva ideella föreningar i 
Perstorps kommun. 

67 69 71 73 75
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Målområde En kreativ kommun för barn och 
unga

Fullmäktigemål Perstorps barn och unga ska få 
det stöd de behöver för att växa 
upp under trygga och jämlika 
förhållanden och utveckla sin 
fulla kapacitet

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Antal besökare på fritidsgården 
Ozwald

5 900 6 000 6 000 6 000 6 000

Antal besökare på Ugglebadet 81 006 90 000 90 000 90 000 90 000

All verksamhet inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde ska 
erbjuda ett brett utbud av 
fritidsaktiviteter med hög kvalitet. 
Alla barn och ungdomar ska kunna 
hitta den eller de aktiviteter de 
önska delta i som erbjuds i 
kommunen. Antalet deltagare i kulturskolans 

verksamheter
------- 128 ordinarie 

undervisning 
helår

42 i lovprojekt

128 ordinarie 
undervisning 
helår

50 i lovprojekt

128 ordinarie 
undervisning 
helår

50 i lovprojekt

128 ordinarie 
undervisning 
helår

50 i lovprojekt
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Målområde En kommun för alla

Fullmäktigemål Perstorps kommuninnevånare 
som har behov av stöd och hjälp 
ska få ett professionellt 
bemötande med service och 
engagemang.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Antal utlån vid biblioteket 39 948 40 000 40 000 40 000 40 000

Antal utlånade talböcker 718 750 750 750 750

De kultur- och fritidsaktiviteter 
Perstorp erbjuder ska vara 
anpassade så att alla ges 
möjlighet att delta på lika villkor.

Antal talbokslåntagare 84 90 95 100 100
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Målområde Ett hållbart samhälle

Fullmäktigemål Perstorp ska vara ett hållbart 
samhälle – socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska på ett sätt som 
inte belastar eller överutnyttjar 
samhällets resurser eller påverkar 
miljön negativt.

Godkända resultat vid de 
regelbundet inskickade 
provtagningarna av badvatten vid 
Ugglebadet

7,7 %  med 
förhöjning 
men inom 
ramen för 
tjänligt 
badvatten

Inga prover 
med 
avvikelser

Inga prover 
med 
avvikelser

Inga prover 
med 
avvikelser

Inga prover 
med 
avvikelser

247



20

Målområde En kommun med bra arbets-
villkor och attraktiva arbets-
platser

Fullmäktigemål Perstorps kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
attraktiva arbetsplatser. En 
gemensam ledar- och 
medarbetarfilosofi ska efterlevas 
där Engagemang, Service och 
Bemötande är ledorden. 

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Totala sjukfrånvaron 4,6 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,8 %Kultur- och fritidsnämnden ska 
erbjuda sina medarbetare 
tydlighet avseende uppdrag och 
förväntningar i en organisation 
där mångfald uppmuntras och 
människor möts och samverkar 
utifrån respekt och omtanke.

Personalenkät

1. Jag upplever trivsel och 
gemenskap med mina 
arbetskamrater

2. Jag utvecklas yrkesmässigt och 
personligt i mitt arbete

3. Det förekommer inte 
trakasserier och kränkande 
särbehandling

Ingångsvärde 
saknas 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Målområde En kommun med god och 
balanserad ekonomi

Fullmäktigemål Resultatet ska varje år uppgå till 
lägst 2 % i förhållande till skatter, 
generella statsbidrag och 
finansnetto. Nivån på resultatet 
behövs för att säkerställa en 
långsiktig god ekonomi, ge 
möjlighet till amorteringar av lån 
och ett handlingsutrymme när 
det gäller investeringar.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och ändamåls-
enligt sätt och vid behov av 
ekonomiska prioriteringar ska 
verksamheter för barn och unga 
prioriteras.

Andel allmänkulturbidrag som 
riktas mot barn och unga i 
förhållande till hela allmän-
kulturbidraget

26,6 % 27 % 28 % 28 % 29 %
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Socialnämnden
Kommentar: Socialnämnden har valt att lägga indikatorer på förvaltningsnivån. I mätning av bemötande, service och engagemang är målsättningen att 
Perstorp ska ligga i den övre delen av landets kommuner (högsta 25%).
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Räddningsnämnden
Målområde En öppen och modern kommun i 

framkant
Fullmäktigemål Perstorp ska vara en öppen och 

modern kommun som arbetar 
aktivt med delaktighet, trygghet 
och att minska skillnader, en 
kommun där alla har samma 
rättigheter och möjligheter och 
mångfald är en tillgång

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Den grundläggande säkerheten 
ska den enskilde skapa. 
Räddningsnämndens ansvar är 
en adderad säkerhet som ibland, 
men inte alltid, kan begränsa 
skadorna.

Andel av händelser där den 
enskilde vidtagit 
skadebegränsande åtgärder

19 25 25 27 30
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Målområde En kommun för alla

Fullmäktigemål Perstorps kommuninvånare med 
behov av stöd och hjälp ska få ett 
professionellt bemötande präglat 
av service och engagemang

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Räddningstjänsten har redan idag 
en god insatstid. Målet är att 
bibehålla det vi har idag utifrån 
den del av tiden som vi själva kan 
påverka.

Responstid för räddningstjänst 
dvs. från 112-samtal till första 
resurs på plats. Mediantid i 
minuter.

9,1 8,8 8,7 8,5 8,3
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Målområde En kommun med god och 
balanserad ekonomi

Fullmäktigemål Resultatet ska varje år uppgå till 
2% i förhållande till skatter, 
generella statsbidrag och 
finansnetto.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Verksamheten ska inte överskrida 
den av kommunfullmäktige 
beslutade budgetramen

Resultat, tkr 432 0 0 0 0
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2019-03-18 Dnr 2019/42

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Revisionsplan 2019
Sammanfattning
Från revisorerna har inkommit revisionsplan 2019 för anmälan i kommunfullmäktige. De 
områden som revisorerna avser att djupgranska är bland annat LSS, kommunstyrelsens 
ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv, inter kontroll inom informationssäkerhet, 
skolans resursfördelningssystem, uppföljning av kompetensförsörjningsgranskning, arbetslöshet 
och arbetsmarknadsåtgärder samt byggnads- och trafiknämnden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera rapporten

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 26

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
samhällsbyggnadsförvaltningen
2019/41

Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun 
granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och 
uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de 
verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten 
relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:
 se över kommunstyrelsens målformuleringar,
 säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
 säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
 utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Ronny Nilsson och Lennart Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna upprättat förslag till yttrande och överlämna det till revisionen

Beslutet skickas till
Ernst & Young
Revisionen
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51 206-3857 11 16 54-0
284 85 Perstorp

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2019-02-22Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunstyrelsen

 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendet 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun 
granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och 
uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de 
verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten 
relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:
 se över kommunstyrelsens målformuleringar,
 säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
 säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
 utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Underlag/bilagor
1. Revisionsrapport Ernst & Young, februari 2019
2. Förslag till yttrande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna upprättat förslag till yttrande och överlämna det till revisionen.

Ulf Bengtsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Ernst & Young
Revisionen
Ekonomichef
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Yttrande 1(1)
Datum Dnr 
2019-03-13Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Ulf Bengtsson, Kommundirektör
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunrevisionen

 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun 
granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och 
uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de 
verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten 
relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:
 se över kommunstyrelsens målformuleringar,
 säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
 säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
 utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunstyrelsen tar till sig revisionens synpunkter och vill anföra följande:

Revisionens iakttagelser och synpunkter tar väsentlig utgångspunkt i att kommunstyrelsen 
inte formulerat mål och nyckeltal för verksamheten. Kommunstyrelsen vill anföra att det fram 
till 2017 inte fanns några formulerade mål i verksamheterna i Perstorps kommun. Ingen 
uppföljning av resultat, kvalitet eller leverans i det kommunala uppdraget följdes upp på ett 
strukturerat sätt.  Strikt ekonomistyrning och strikt budgetdisciplin var styrande. 

Sedan dess har på kort tid en enkel modell för mål- och resultatstyrning etablerats, där 
kommunfullmäktige utifrån sju övergripande målområden beslutat om åtta övergripande 
fullmäktigemål. Dessa har under 2018 brutits ned i samtliga nämnder, förvaltningar och 
underställda verksamheter. För första gången följs nu 2019 samtliga mål upp, både centrala 
och nedbrutna. Ett gemensamt styrdokument kring hur mål- och resultatstyrningen ska 
fungera tas för närvarande fram, vari hela målkedjan med tillhörande processbeskrivningar 
åskådliggörs. Dokumentet ska antas av kommunfullmäktige,  och kommer vara gällande för 
hela den kommunala verksamheten. Arbetsnamnet är ”Så styrs Perstorp”.
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De av kommunstyrelsen formulerade målen för tekniska kontoret bedöms inte vara styrande 
för verksamheten. Det har dock varit viktigt att ta fram någon typ av mål i införandet av mål- 
och resultatstyrningsmodellen. Kommunstyrelsen kommer dock att se över samtliga mål inom 
sitt verksamhetsområde i anslutning till höstens mål- och budgetprocess, för att säkra att 
målen blir så styrande som möjligt. Inget är perfekt från början. Man ska komma ihåg att hela 
processen att införa mål- och resultatstyrning med formulering av mål, indikatorer, målvärden 
samt implementering och nedbrytning på samtliga nivåer har tagit 18 månader. Motsvarande 
processer i andra organisationer kan ta 3-5 år. Kommunen har också handlat upp ett digitalt 
ledningssystem, Stratsys, som kommer vara verktyget för all verksamhetsplanering, mål- och 
resultatuppföljning. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommundirektören att gå igenom samtliga 
styrdokument i syfte att säkra aktualitet och relevans. Det konstateras att det finns en mängd 
styrdokument som antagits över tid som behöver ses över. Detta arbete pågår. Ingen 
verksamhet ska ta fram och besluta om egna styrdokument och policies. Ett ”styrdokument 
för styrdokument” kommer att tas fram under våren 2019. Här anges vad som kännetecknar 
ett styrdokument, hur de förhåller sig till varandra och verksamheten, var de beslutas och på 
vilket sätt de följs upp. Fullmäktige antar ett sådant dokument.

Kommunstyrelsens styrning innebär att sätta mål, allokera  resurser samt följa upp mål och 
verksamhet. Redan under 2017 stod det klart att samhällsbyggnadsverksamheten sedan lång 
tid saknat resurser och tillräcklig kompetens inom en rad väsentliga områden. I princip allt 
ledningsansvar har åvilat en befattningshavare, samhällsbyggnadschefen. Arbetssituationen 
har varit mycket ansträngd under lång tid. Av denna anledning genomfördes en 
organisationsöversyn under våren 2018, som revisionen också tagit del av. Som ett resultat av 
utredningen men också byggprojektet på torget, har kommunstyrelsen och kommundirektören 
vidtagit en rad åtgärder för att säkra kommunstyrelsen styrning och uppföljning av 
samhällsbyggnadsverksamheten:

 Den tidigare planerade organisationsförändringen genomförs fullt ut. Detta innebär att 
samhällsbyggnadsförvaltningen delas i tre enheter; en plan- och byggförvaltning med 
byggnadsnämnden som huvudsaklig huvudman; en teknisk förvaltning med 
kommunstyrelsen som huvudman; samt en intern serviceavdelning inom 
kommunledningsförvaltningen. Organisationsförändringen bedöms klar första kvartalet 
2019. Förstärkningar i budget 2019 möjliggör förstärkning av kompetenser som saknas i 
förvaltningen.

 Ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen har inrättats. Utskottets uppdrag är att bereda 
alla ärenden inom det tekniska området inklusive trafikfrågor för vidare beslut i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Detta inkluderar alla investeringsobjekt i 
investeringsbudgeten. Utskottet ska också nära följa den tekniska verksamheten.

 Funktionen samhällsbyggnadschef avvecklas och den tidigare samhällsbyggnadschefen 
lämnar sin anställning i kommunen. 

 Tillförordnad teknisk chef och tillförordnad plan- och byggchef har tillsatts sedan 
september 2018. Rekrytering av teknisk chef (förvaltningschef), plan- och byggchef 
(förvaltningschef) samt servicechef (avdelningschef) genomförs just nu. Samtliga nya 
chefer rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. 

 Tidigare teknisk chef i Klippan är timanställd som förstärkning/stödresurs inom framför 
allt tekniska kontoret. Fokus ligger på att ta fram rutiner och processer för det interna 
arbetet. Extra resurs för arbetsledning och kvalitetsuppföljning inom 
lokalvårdsverksamheten har också tagits in.
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 Kompletterande administrativa resurser har tillförts tekniska kontoret (mottagning, 
felanmälan, ärendehantering, logistik).

 Upphandlingsfrågor har förstärkts i det interkommunala samarbetet med Klippans 
kommun. 

 Tidsbegränsad konsultinsats varit inne under hösten med huvudansvar att projektleda 
investeringsobjekten. Dessa bedöms nu tidsmässigt vara i fas med av fullmäktige antagen 
investeringsbudget.

 Driftingenjör är åter i tjänst efter föräldraledighet, fokuserar nu på projektledning av 
investeringsobjekten.

 En arbetande arbetsledare har rekryterats inom tekniska kontoret.
 Genomgång och uppföljning av att aktuella regelverk samt rutiner för intern kontroll och 

attest är kända och följs.
 Parallellt utreds organisering av VA-frågorna samt samordnad fastighetsförvaltning i 

kommunkoncernen. Beslut tas i särskild ordning.

Kommunstyrelsens bedömning och ambition är att de vidtagna åtgärderna kommer stärka 
styrelsens roll att styra och följa upp samhällsbyggnadsverksamheten. Det faktum att ett 
tekniskt utskott inrättats ger möjligheter att avsätta mer tid att följa verksamheten på olika 
nivåer. Verksamheten tillförs också kompetens och resurser för att ytterliga säkra kvalitet och 
kontroll.

Kommunstyrelsen har vid behandlingen av intern kontrollrapport för 2018 bedömt att den 
interna kontrollen avseende paviljongerna på torget varit otillräcklig. Avseende intern kontroll 
av övriga delar av samhällsbyggnadsverksamheten bedöms denna varit tillräcklig. 

Perstorp den 13 mars 2019

Torgny Lindau Ulf Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
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