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Interna kontrollplaner 2021 - samtliga
2021/29
Sammanfattning
Enligt det av
kontrollplan

beslutade reglementet
av respektive

intern kontroll, ska intern

Kommunstyrelsen beslutar,
att med
till

av interna kontrollplaner
och kommunrevisionen.

Utdragsbestyrkande

2021

2021-03-17
Kommunstyrelsen

21

intern kontroll 2020 - samtliga
2021/30
Sammanfattning
Enligt det av
kontrollplan

beslutade reglementet
av respektive

intern kontroll, ska intern

Resultatet av
av den interna kontrollen skall, med
antagen plan, rapporteras till
i den omfattning som
kontrollplanen.
rapporteras till
motsvarande oavsett utfall. Vid
brister
att
kontrollen.

i den interna
eller

ska varje rapportera resultatet
av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen. 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 inom samtliga
att med
kommunrevisionen

och styrelser varit

rapporten till

Utdragsbestyrkande

och

samt

2021-03-17
Kommunstyrelsen

22

Ekonomisk

2021 Kommunstyrelsen

2021/47
Sammanfattning
Ekonomisk
nollresultat och

kommunstyrelsens
budget.

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera redovisningen

Utdragsbestyrkande

prognostiserar ett

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk

februari 2021

2021/46
Sammanfattning
Den ekonomiska
februari visar ett positivt resultat om 14,9 mnkr. Ett
budgeterat resultat 10,1 mnkr med 4,8 mnkr.
Avvikelsen finns
inom
skatteprognosen i februari var
fluktuera under pandemin har 2,7
mnkr fortsatt avsatts
att hantera detta under
Kultur och
prognostiserar underskott grund av pandemins effekter
inom Ugglebadets
prognostiserar underskott
inom integrationsenheten
migrationsverket prognostiseras minska
markant.
underskott hanteras i samband med
KPMG:s utredning.
Lennart Johansson (PF) med bifall av Bengt Marntell (C) yrkar att kultur- och
inkommer med en handlingsplan
att en budget i balans. Ronny
Nilsson (S) yrkar att en attsats tillkommer med
kommunstyrelsen noterar
underskott men avvaktar KPMGs
Kommunstyrelsen beslutar,
att
kultur- och
balans,
att notera
att i

in en handlingsplan
underskott men avvakta

notera redovisningen

Utdragsbestyrkande

att

en budget i
KPMG, samt

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt
utsatta
2021/35
Sammanfattning
Perstorps kommun har tidigare
in
och beviljats medel
arbetet med
att motverka och bryta segregationen i kommunen 2018-2020. I
som
in i slutet av 2018, beskrevs en bild av en kommun
den socioekonomiska trenden
pekade fel
skolresultat och
barnfattigdom
att
Under projektet 2018-2020 har kommunen bedrivit
ett intensivt arbete med att
hur segregationen faktiskt ser ut i kommunen, och
vilka behov man ser
tillsammans med en behovsanalys, togs
fram under 2019. Dessa
rapporter har vidare lagt grunden
ett stort och
i kommunen,
kommunledningen bland annat
tagit fram en handlingsplan
I handlingsplanen har identifierats tre olika kallade
som man valt
att fokusera
Barn- och ungas
samt goda
Handlingsplanen
i
och har sikte
2030
ska (segregations-) trenden ha
och
blivit
Till varje
har en
tilldelats ansvar att leda och
samman
arbetet med
av utvecklingsstrateg. Enda kriteriet
var att
en
inte fick ha ansvar
det
som
ens eget
Arbetet med

har
under 2020,
man inom
och
handlingsplanen, och hur det att arbeta
ett krav i handlingsplanen). Kommunen har
inlett ett
och
arbete med Polismyndigheten och
vilket
ytterligare kommer att
under de kommande
En sak som samtliga
involverade gemensamt kommit fram till att oavsett vilket
det
handlar de i grund och botten om att
tryggheten,
framtidstron och
makten att
sitt eget liv
kommunens
har
(vilket

arbetet med handlingsplanen samt
som gjorts har
kommunledning och politik identifierat trygghetsarbetet som ett viktigt arbete som man
vill intensifiera under 2021-2022, tillsammans med bland annat Polismyndigheten.
Kommunen kommer
att arbeta med att forma organisationen och arbetet med
och den
som inom kort kommer att skrivas med
myndigheten.
att vi tillsammans kommer att bedriva ett
evidentbaserat och systematiskt arbete
att
barn- och ungas

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen

ny
Ny
mnkr avser

har projektplanen uppdaterats och fokus trygghet,
och barn-ungas
kommer prioriteras.
har
Perstorp
om 2,9 mnkr varav 0,3

Kommunstyrelsen beslutar,
att

till

och handlingsplan

Beslutet skickas till
Delegationen mot segregation
Ekonomichef
Utvecklingsstrateg

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Broras
2021/22
Sammanfattning
I
2021 rasade en bro vid
och bron vid
fick akut
av grund av rasrisk. Detta ledde till att en provisorisk bro fick
att
genomfarten till industriparken i Perstorp skulle kunna fungera. Ett intensivt arbete har
att
och renovera broarna. Ytterligare en bro vid
har besiktigats under
och
renoveras i
De kostnader som detta
kommer
investeringsbehov
som inte varit med i tidigare
planering.
En
till 14 mnkr. Genom att
omprioriteringar inom tidigare beslutad investeringsram 2021 och vissa justeringar
mellan
2021-2024 kan 13,7 mnkr hanteras utan att ytterligare
eller
av
investeringsramen
kostnaden
delegera till kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om i
hand
ytterligare omprioriteringar,
mandat att
ytterligare 3 mnkr.
justera beslut avseende kommunens
maximalt 40 mnkr till 43 mnkr om behovet
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet
Kommunstyrelsens

attsats

och tre.

till beslut,
beslutar,

att
2023,

till omprioriteringar i investeringsbudget och planen

2021-

att
ram
Perstorps kommuns
2021 till maximalt 43 mnkr samt
besluta
det vill
till motsvarande belopp, de
som
under 2021, samt
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare omprioriteringar och
av investeringsram med 3 mnkr under 2021 avseende broreparationer

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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broras ur ett krisberedskapsperspektiv
Sammanfattning
Susanne
och beredskapssamordnare, redovisar skriftligen och
muntligen hur brorasen har hanterats ur ett krisberedskapsperspektiv. Redovisningen
omfattar bland annat
samverkansparter och media,
och
Lennart Johansson (PF) med bifall av Ronny Nilsson (S), Torgny Lindau (PF) och Bengt
Marntell (C ) ger en eloge och ett stort tack till samtliga involverade
det fantastiska arbete
som
Kommunstyrelsen beslutar,
att rikta ett stort tack till samtliga involverade
samband med broraset, samt
att tacka

det fantastiska arbete som

redovisningen

Utdragsbestyrkande

i

2021-03-17
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Taxa
2021/40
Sammanfattning
Teknik- och
har blivit
idag saknar en taxa som hanterar
av
vatten som hanterar den
en
Detta

en taxa varje kommun
detta tas upp som ett extra

ha och

att Perstorps kommun
dvs en
under sin entreprenad.
att NSVA skall kunna fakturera korrekt

Teknik och service
att taxan
med vad de andra kommunerna som
i NSVA har, dvs 1340 kr exkl. moms per enhet.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att anta taxa
att taxan ska

till 1340 kr exkl. moms per enhet
omedelbart

Utdragsbestyrkande

2021, samt

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Yttrande
Trafikverkets
kommunikation

till

av riksintresse

2021/34
Sammanfattning
i
har remitterat Trafikverkets
kommunikationer. Perstorps kommun har beretts

till
att

av riksintresse
synpunkter.

Perstorps kommun konstaterar att det saknas motiveringar och konsekvensbeskrivningar
till
Perstorps kommun noterar
att Rv 24
24 en viktig
som
och
som
med Halland, som
den ett viktigt
transittrafik till
E4
hamnen i Ystad.
24 utpekad som funktionellt prioriterat
har t ex i sin
valt att ha inriktningen att
117 inte
ska vara
rekommenderad led
farligt gods, utan
till
24, vilket
att
24 kommer att bli
viktigare sikt. Trafikplats
korsningen
mellan E4:an och
24 har stor betydelse i sammanhanget,
och
grannkommuner. Det
regional busstrafik
Perstorps kommun
mycket viktig
att koppla samman Perstorp med E4
och
24 anknyter
till
108 som
i nord sydlig
riktning mellan kommunens norra delar och Perstorp. Vidare kopplas
108 via
genom
med
21 och
Perstorps kommun konstaterar, som tidigare
att det inte finns motiv eller
konsekvensbeskrivning som visar vad effekterna blir om riksintresseutpekandet
Perstorps kommun befarar att
nedprioriteras i kommande infrastruktursatsningar
och
ett
Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom

att

detsamma till

yttrande, samt

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
i

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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kommun
2021/31
Sammanfattning
Perstorps kommun har beretts
att
synpunkter
granskningshandlingen till
kommuns
senast 2021-03-15.
Granskning av ny
kommun (svalov.se)
Perstorps kommun
inte direkt till
kommun, men Perstorp, liksom
inom Familjen Helsingborg finns flera
t.ex. infrastruktur
och kollektivtrafik. Perstorps kommun ser
till fler kopplingar mellan
och
i Perstorp det
och
och
inte minst det blivit
tryck
under pandemin. Det finns
att samverka kring turism och
destinationsutveckling.
Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom

yttrade samt att

det till

Beslutet skickas till
kommun
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

kommun.

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Yttrande,

Klippans kommuns

2021/28
Sammanfattning
Perstorps kommun har av Klippans kommun beretts
att
synpunkter
till Klippans kommuns
till och med 2021-03-30.
Perstorps kommun tackar
och konstaterar att
genomarbetad och presenterad ett
2021 - Klippans kommun
Perstorps kommun
synpunkter: Perstorps kommun skulle se
det som
om Klippans kommun kan peka ut regionala cykelleder som binder
samman Perstorp med Klippan. Det hade i detta sammanhang
varit intressant att
lyfta fram
i likhet med Familjen Helsingborgs
strukturplan och det
arbetet med Regionplan. Detta
strukturkartan och
behov av utveckling lyfts
fram, men dess betydelse
ortsutveckling kan lyftas fram ytterligare. Perstorps
kommun har inga ytterligare erinringar. Kommunstyrelsen
besluta att
sig
bakom yttrandet samt att
det till Klippans kommun.
Hans Stifors (PF) yrkar att det skrivs i yttrandet att Perstorp
eventuell placering av vindkraftverk.

en dialog med Klippan

Kommunstyrelsen beslutar,
att
samt
att

sig bakom

yttrande med

av Hans Stifors (PF) yrkande,

det till Klippans kommun.

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef
Klippans kommun

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
Vaccinationen mot Covid-19
pausad, budgetarbetet
ute i
kommande
till HR Servicecenter, eventuell samverkan med
KPMG
en genomlysning av
verksamhet, byte av
till Telenor,
av vilka driftsbidrag
kommunen ger ut till olika
framtagande av ny
och
och nya styrdokument
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens

informerar om bland annat:
i
kommuner har
diskuterades bland annat telefoniupphandlingen, fortsatta
med
kommunledningarna och
pandemin, kommande
med
NSVA och
med
och eventuellt
ur Sveriges Industrikommuner.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Statistik
2021/49
Sammanfattning
Alexander Hovander, teknik- och servicechef informerar om hur utfallet
under
blev.
diskuteras.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
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NSVA rapporter
2021/36
Sammanfattning
ett antal rapporter

NSVA

2020

Ekonomisk rapport
december med
Analysresultat
december
avloppsrening
vattenproduktion
Utfallsbrygga
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera rapporterna.

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen

35

NSVA februari 2021
2021/44
Sammanfattning
produktion
Ekonomisk rapport

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera rapporterna

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Protokoll 201215, 210209
Protokoll 201204
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandena

Utdragsbestyrkande

2021-03-17
Kommunstyrelsen
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personalutskott
Sammanfattning
Ronny Nilsson (S),
om personalutskottet
i december och efterlyser svar de
diskuteras och konstateras att
redovisning om hur personalutskottet ska arbeta
sker kommunstyrelsen i
maj.

Utdragsbestyrkande

