
PROTOKOLL

2020-11-25

Plats och tid: Kulturhuset, kl. 16:00-17:32, 17:48-18:10

Beslutande Se bilaga 1

 deltagande Charlotte Gillsberg, ekonomichef  64-66
Cecilia Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera Ulla-Britt Brandin Elisabeth Holmer
Justeringens datum och plats 2020-11-25 Kommunhuset

Paragrafer

64-80
 

 Abrahamsson

Sekreterare 

Cecilia Andersson

Justerare

Ulla-Britt Brandin Elisabeth Holmer

Anslaget publiceras 2020-11-26 Anslaget tas bort 2020-12-18

  protokollet Kommunhuset



PROTOKOLL

2020-11-25

Upprop

 64  3

 65 Budget 2021 och  2022-2023 2020/204 4 - 5

 66  i HR-servicecenter i Helsingborg 2020/200 6

 67 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 2020/191 7

 68      2021 2020/193 8 - 9

 69 Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines 

stiftelse

2020/212 10

 70   AV Media  att anta nya medlemskommuner 

samt att  ny 

2020/214 11

 71 Detaljplan   15:252 m.fl. - Beslut om antagande 2020/216 12

 72 Taxor och avgifter   av offentlig plats,  

trafikanordningsplaner och  av ytor.

2020/215 13

 73  till  och  2021 2020/209 14

 74 Ytterligare  i   Vatten och Avlopp AB 

(NSVA)

2020/207 15

 75  samt fyllnadsval 2020/206 16

 76 Val av  i Perstorps  AB 2020/220 17

 77 Val av  till Perstorp  AB 2020/221 18

 78  kultur- och 2020/226 19

 79  och fyllnadsval, 2020/227 20

 80   samtliga uppdrag, Christer Ausfelt 2020/246 21 - 22



2020-11-25

Utdragsbestyrkande

 64

 

Sammanfattning
Ingen    



2020-11-25

Utdragsbestyrkande

 65

Budget 2021 och  2022-2023
2020/204

Sammanfattning
  till budget 2021 och  2022-2023. 

Yrkanden:
Torgny Lindau (PF), Patrik  (M), Bengt Marntell (C), Lis-Beth Wiberg (MP) och 
Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens  

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas  till budget.

    propositionsordning: Att  
kommunstyrelsens  till beslut i sin helhet mot socialdemokraternas yrkande. Denna 
propositionsordning 

  proposition  kommunstyrelsens  i sin helhet mot 
socialdemokraternas yrkande och finner att   i enlighet med 
kommunstyrelsens  Votering  och  med 12   
kommunstyrelsens  och 9   Socialdemokraternas yrkande (enligt bilaga) 
varvid

 beslutat,

1. att  driftbudget och kommunbidrag  respektive  enligt framtaget 

2. att  investeringsbudget och plan  2021-2023 enligt framtaget 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig 
investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell 

4. att  resultatbudget,  och balansbudget  2021,

5. att  ekonomisk plan  2022 och 2023 enligt framtaget 

6. att    enligt framtaget 

7. att  skattesatsen  kommunalskatt 2021  Perstorps kommun till 20,81

8. att   med 6 %  VA 2021 enligt NSVAs 



2020-11-25

Utdragsbestyrkande

9. att   kostnader reservera 1,0 Mkr per  under 
finansieringsverksamheten under  2021 - 2022, och att en eventuell  av 
dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

10. att  att finansiera framtida  pensionsutbetalningar  minst 4,0 Mkr till 
pensionsskulden under  2021, vilket kan ske  genom partiell  av 

  eller att  tillskapa medel i egen  samt

11. att  ram  Perstorps kommuns  2021 till maximalt 40 mnkr samt 
besluta  det vill   till motsvarande belopp, de  som  
under 2021

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Socialdemokraterna reserverar sig till  eget yrkande.
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 i HR-servicecenter i Helsingborg
2020/200

Sammanfattning
Perstorps kommuns   liten och   av 2,25  varav ca 2,0 
arbetar med  och  samt  Funktionen  
genom sin litenhet smidig men  mycket 

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda  och 
 och  som till  del motsvarar det arbete 

som bedrivs i dag, till en  kostnad men med   De kan  
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har 
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv 
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare   och en 
tryggare organisation som kan hantera  och semester inom verksamheten 
utan att detta spiller    att hantera uppdraget.

 av   ta en projekttid  3-4  och  ska 
HRSC ha att fullt ut hantera 

Om Perstorps kommun  att ha kvar sin  och de uppgifter som inryms  
 kommunen  fler   att klara  vilket 

kommer att ytterligare  en redan relativt kostsam verksamhet.

Torgny Lindau (PF) och Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens  till 
beslut.

 beslutar,

att uppdra  att teckna avtal med Helsingborgs stad  
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01, samt

att uppdra  HR-chef att ansvara  kommunens projektledning under 
implementeringsfasen.

Beslutet skickas till
HR-chef
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 

2020/191

Sammanfattning

Kommunen  sig av Kommuninvest vid  av kapital.  bidrar 
till  avtalsvillkor  kommunen vid  och   grund av den 

 investeringstakt som  i kommuner   kapitalet  i 
  att   och    och  villkor 

 kommunen. Efter  har stadgar  och beslut fattats om obligatorisk 
medlemsinsats som   Nytt beslut om medlemsinsats  fattas   
2021-2024.

 som  i Kommuninvest skrivelse i Perstorp till 0 kr och  
 inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta till inbetalning av 

kapitalinsatsen som  med 100 kr /  per  fram till 2024.

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

 beslutar,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk   ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de  som  med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de  som   
inbetalning av kapitalinsats i  till  av  krav  kapitalinsats under 

 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per 

att Perstorps kommun ska tillse att protokollet     
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns   

 vid  samt

att finansiera inbetalningen genom  av kommunstyrelsens ram de kommande 
 2021-2024 med 735 tkr per  

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommuninvest ekonomisk 
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     2021
2020/193

Sammanfattning
Januari Februari
13 ksau/kstu   3 ksau/kstu
20 ks 10 ks1

27 kf 17 kf
1  bokslut 2020

Mars April
  3 ksau/kstu   7 ksau/kstu 
17 ks 14 ks 2

24 kf 28 kf 2
2 Bokslut 2020

Maj Juni
  5 ksau/kstu   2 ksau 3/kstu
19 ks 16 ks 3

26 kf 23 kf 3

30 ksau/kstu
3 Ekonomiska ramar 2022  2024, budget

Augusti September
11 ksau/kstu   8 ksau/kstu
18 ks 22 ks
25 kf 29 kf

Oktober November
  6 ksau/kstu 4   3 ksau/kstu
13 ks 4 17 ks
27 kf 4 24 kf
4  2021

December
1 ksau/kstu
8 ks

 15 kf

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00

 (kf) inleds kl. 18.00
 inleds kl. 16.00)
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 beslutar,

att  sina   2021 enligt liggande  

att    i samband med samtliga  
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Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines 
stiftelse
2020/212

Sammanfattning
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse  i behov av en auktoriserad revisor. 
Tidigare har stiftelsen har haft samma auktoriserade revisor som kommunen.  de 

 revisorerna har inkommit ett  att  ska uppdra 
 revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines 

stiftelse.

 beslutar,

att uppdra  revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines 
stiftelse

Beslutet skickas till
Revisionen
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  AV Media  att anta nya 
medlemskommuner samt att  ny 
2020/214

Sammanfattning
Kristianstad,  och  har  om medlemskap i AV Media  Under 

 har medlemsdialoger  med syfte att ge bakgrund till processen om nya 
medlemmar i  Direktionen har  fattat beslut om att  
kommunernas  de nya medlemmarna kommer att medverka till att  

 juridiskt, ekonomiskt och 

 till ny  har tagits fram. Revideringen   paragrafer:
 2 avseende medlemmar,
 5 avseende direktionens organisation och mandattid,
 7 avseende  samt
 11 avseende  av  resultat

 beslutar,

att anta Kristianstad,  och  som nya medlemmar i  AV 
Media  med  i  1 januari 2021, samt

att anta  till ny att   och med 1 januari 2021

Beslutet skickas till
AV Media 
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Detaljplan   15:252 m.fl. - Beslut om antagande
2020/216

Sammanfattning
Detaljplanens syfte  att reglera och  campingverksamheten och badet  
fastigheten  15:252 samt intilliggande   S:2. Planen ska  

 strandskyddets  i och med att delar av  ligger inom 
strandskyddat  Planen ska   tydliga   

  att   Detaljplanen hanteras med s.k.  
 och ska antas av   detaljplanen   

sedan   planen  en andra granskning. Planen har reviderats 
 inkomna synpunkter och  bli antagen av 

 beslutar,

att anta detaljplan   15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen. 

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Planarkitekt



2020-11-25

Utdragsbestyrkande

 72

Taxor och avgifter   av offentlig plats,  
trafikanordningsplaner och  av ytor.
2020/215

Sammanfattning
Teknik- och  har under  arbetat med att uppdatera Perstorps 
kommuns taxor och avgifter   av offentlig plats,  
trafikanordningsplaner och  av ytor. Taxorna har tagits fram och 
uppdateras  grund av att teknik- och  insett att Perstorps kommun 
i  bland annat inte tar en avgift  den tid som   i  som 
en   bekosta och inte skattekollektivet. Kostnaden   av 
ytor i kommunen har  uppdaterats till att mer spegla  kostnad samt att 
kommunen  skall ligga i paritet med  kommuner i sin 

 beslutar,

att anta teknik- och   om taxor och avgifter   
av offentlig plats samt inom Perstorps kommun.

Beslutet skickas till
 Teknik & service

Ekonomichef
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 till  och  2021
2020/209

Sammanfattning
  har inkommit    samt   

2021  beslut i    anpassas  av 
  lagstiftningen har  och samtidigt finns det behov av att effektivisera 

insamling genom att  antal  och  tolkningsutrymme i 
texten. 

 det  taxan finns ett att den ska justeras efter index  augusti 
 Indexet  augusti  var      negativt. Samtidigt  

 fortfarande med underskott. Med anledning av det  
en taxejustering med plus 1 %.

Taxan och     och med 2021-01-01.

 beslutar,

att anta  samt  att   och med 2021-01-01.

Beslutet skickas till
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Ytterligare  i   Vatten och Avlopp AB 
(NSVA)
2020/207

Sammanfattning
 kommun har tagit beslutet att  om  i NSVA och med 

detta ber nu NSVA sina  att ta  till deras  om  

  att   samt bolagsordning  justeras. 

Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens  till beslut.

 beslutar,

att  sig inte ha  att erinra mot att  kommun  in som  i 
NSVA AB,

att teckna reviderat 

att ge ombudet  kommunens aktier som instruktion att vid extra  i NSVA 
AB   att  kommun erbjuds  i bolaget  de villkor som 
redovisats i  samt

att  framtagna  till   och  bolagsordning  
NSVA AB

Beslutet skickas till
NSVA

 kommun
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 samt fyllnadsval 
2020/206

Sammanfattning
Anders Jelander (SD) har inkommit med en  som ledamot i  
Mona-Lisa  (SD) har inkommit med en  som  i 

  finns att som ny ledamot i   Mona-Lisa 
 (SD) och att som ny   Anders Jelander (SD)

 beslutar,

att bevilja  samt

att som ny ledamot i   Mona-Lisa  (SD) och som ny  
 Anders Jelander (SD)

Beslutet skickas till
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Val av  i Perstorps  AB
2020/220

Sammanfattning
 Bo Dahlqvist (PF), tidigare  i Perstorps  AB, har  bort, har 

 att  en ny   finns att som ny   
Lennart Johansson (PF).

 beslutar,

att som ny  i Perstorps  AB  Lennart Johansson (PF)

Beslutet skickas till
Perstorps  AB
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Val av  till Perstorp  AB
2020/221

Sammanfattning
 Bo Dahlqvist (PF), tidigare  i Perstorp  AB, har  bort, har 

 att  en ny   finns att som ny   
Lennart Johansson (PF).

 beslutar,

att som ny  i Perstorp  AB  Lennart Johansson (PF)

Beslutet skickas till
Perstorp  AB
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 kultur- och  
2020/226

Sammanfattning
Johannes Raak (M), har inkommit med en  som  i kultur- och 

 beslutar,

att  

Beslutet skickas till
Kultur- och 
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2020/227

Sammanfattning
Rune Arvidsson (M) har inkommit med en  som  i 

 beslutar,

att  

Beslutet skickas till



2020-11-25

Utdragsbestyrkande

 80

  samtliga uppdrag
2020/246

Sammanfattning
 Christer Ausfelt (PF) har inkommit en  som  i kultur- och 

 samt  i barn- och 

 beslutar,

att  

Beslutet skickas till
Kultur- och 
Barn- och 
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Innan  avslutas informerar Lennart Johansson,  i parlamentarisk 
grupp om gruppens beslut  antalet  i  fram till 2021-05-31. 
Beslutet  att om ett  sker fysiskt  man 21  och om 

 sker digitalt  man 35 

 avslutar med att    och  en fridfull och 
 jul.

2:e vice   detsamma till 


