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Rapport - Ekonomisk analys
2021/96
Sammanfattning
Acketoft, KPMG deltar
verksamhet med fokus
kommunstyrelsen. Granskningen pekar
rimliga, men att det inte tagits
budgettilldelningen till

och redovisar den genomlysning av
ekonomi som
uppdrag av
att de senaste
till kostnadsdrivande
i

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-05-19
Kommunstyrelsen
56

Om- och tillbyggnad

samt vidare hantering av

2021/62
Sammanfattning
Kommunstyrelsen

2021-04-14
vidare utredning.
konstaterar att det inte finns behov av etapp
de
befolkningsprognoser och statistiska analyser som nu
Det har
skett
med flera kommuner i norra
Att avvakta med etapp
inte i
sig
kostnader
Att bygga
etapperna samtidigt skulle
en
driftskostnad om 16,8 mnkr
eller 20,9 mnkr
tio
Ronny Nilsson (S) yrkar att en att-sats tillkommer enligt
att skyndsamt utreda
optimalt bemanningstal
och personaleffektivitet utefter riksgenomsnitt och
framtida
Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till
till beslut.
beslutsordning; att
om kommunstyrelsen kan
besluta i enlighet med tekniska utskottets
till beslut utan socialdemokraternas
yrkande och
om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska
utskottets
till beslut inklusive socialdemokraternas yrkande. Beslutsordningen
och
och kommunstyrelsens
finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med tekniska utskottets
Votering
och
den
som
i enlighet med tekniska utskottets
ja, den som
i enlighet
med socialdemokraternas yrkande
nej. Voteringen
och utfaller med 5 ja
(Torgny Lindau, Bengt Marntell, Lennart Johansson, Patrik
och Hans Stifors)
och 4 nej (Ronny Nilsson, Elisabeth Holmer, Pia Galia och Jack Henriksen) varvid,
Kommunstyrelsen beslutat,
att

kring utbyggnad av

att ge i uppdrag att

detaljplanearbetet samt framtagandet av systemhandlingar,

att ge i uppdrag att ta fram en mindre utredning kring
och
med syfte att presentera en vidare hantering av byggnaden och omgivande
samt
att ge i uppdrag att ta fram ett

till

av fastigheten intill

.

Socialdemokraterna reserverar sig till

eget yrkande.

Beslutet skickas till
Teknik & service
Ekonomichef
Utdragsbestyrkande
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Byggregler Smattabyggets
2021/72
Sammanfattning
I samverkan mellan Perstorps kommuns plan- och
och styrelsen
Perstorps
har nya
tagits fram de tidigare
framtagna
kopplade till ordningsreglerna (2015)
otydliga av
bl.a. medlemmarna. De nya
av
2020-08-20 43.
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar,
att
att reglerna

Perstorps
tidigare bygglovsregler.

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef
Teknik- och servicechef
Styrelsen
Perstorps

Utdragsbestyrkande
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avseende debitering

Va-verksamhet

2021/76
Sammanfattning
Perstorps kommun har
samarbete med NSVA
och med 1 januari 2020. I
ska
svara
va-verksamheters administration,
information,
abonnent- och
inledningsvis med undantag
Avtalet
att det finns option debitering.
Vid
till NSVA valde Perstorps kommun att
faktureringen i egen
regi. Detta har
och slutsatsen har blivit att
ett
med
NSVA
de tar
debitering snarast, troligast
1 jan 2022. Idag har
blivit
bollas mellan NSVA
och debitering
att
uppkomna
Detta
att kommunen idag
mer tid
fakturahanteringen. Vid en
till NSVA
effektiviseras processen och NSVA har koll hela
leverans till slutkund i
sin kedja.
Kostnaden bygger
och
att
den kan
fluktuera.
kan det
att det ibland blir mer eller mindre
kommun
beroende om de ex har mycket
inkasso
eller
En uppskattning mellan 160-170 tkr. Kostnaden
Perstorp idag cirka 130 tkr men
nedlagd tid varit
under perioden. Under
kommer
extra kostnader om cirka 150 tkr att tillkomma
konvertering av EDP:S (
fakturasystemet) databas vilket hanteras inom taxekollektivet.
Idag har NSVA en
kvalitet
De kommer
storkund, avvikelseanalys etc.

fakturaservice och har en bred kompetens inom
antal kbm hos

Kommunstyrelsen beslutar,
att uppdra
verksamhet

att teckna

med NSVA

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Teknik- och servicechef
NSVA

Utdragsbestyrkande

debitering av Va-
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av

- 2020

2020/277
Sammanfattning
Arbetsgivare ska
(AFS 2001:1) regelbundet
Syftet med
att systematiskt
har
samverkansgrupp
som tillika

upp det
brister i
i respektive

Systematiskt
som bedrivs.

svaren

samverkansgrupperna framkommer inga stora brister i
Det finns dock en rad
att arbeta vidare med
att
och process ska kunna bli ytterligare
av
som framkommit vid

har gjorts
av det systematiska
samt vid

Kommunstyrelsens

vad
arbete.

till beslut,
beslutar,

att anse
handlingsplan,

av

som underlag

att ge
samt
att vid
med de

i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen,
2021-2022

en

i personalutskottet
framskrider

Utdragsbestyrkande

hur arbetet
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Beslut enligt lag om
spridning av Covid-19

att

2021/82
Sammanfattning
Nya regler i en
ger landets kommuner
att meddela
om
mot att vistas i en park, en badplats eller
annan liknande
angiven plats, om det platsen finns en
risk
utan det

ger
det skulle

Kommunstyrelsens

kommunen att vid behov
att
som ett ordinarie

till beslut,
beslutar,

att kommunstyrelsen ges
att med
av 13 lag (2021:4) om
att
spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1
(2021:8) om
att
spridning av
sjukdomen covid-19,
om
att vistas
angivna
platser, under
villkor:
- det
som
ska vara ett karta angivet
- beslut om
ska
till
- om
risk
inte
ska beslut fattas att
ska
i
samt
att
enligt ovan

beslutar att denna
kommunstyrelsen att meddela
till och med den 30 september 2021.

Utdragsbestyrkande

till
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2020

NNV

2021/78
Sammanfattning
2020 avseende
har inkommit
Kommunstyrelsens

NVV

samt

behandling i

till beslut,
beslutar,

att
att bevilja direktionen i
2020

samt,
NVV

Utdragsbestyrkande

ansvarsfrihet
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om ansvarsfrihet, AV Media
2021/81
Sammanfattning
Media

med

Kommunstyrelsens

och granskningsrapport har inkommit
AV
beviljar direktionen ansvarsfrihet
det

att

till beslut,
beslutar,

att bevilja direktionen

AV Media

ansvarsfrihet

Utdragsbestyrkande

2020
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Medelpunkten
2021/73
Sammanfattning
2020 avseende
behandling i
har att ta
direktion
Kommunstyrelsens

Medelpunkten har inkommit

till

av

samt ansvarsfrihet

till beslut,
beslutar,

att
att bevilja direktionen i
2020

samt
Medelpunkten ansvarsfrihet

Utdragsbestyrkande
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informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
Kommunen har
beviljat medel
att arbeta med
och integration,
kommande
avtal med
av ny
som
i
den 16 augusti och framtagande av nya
kommunens
bolag.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
med
regional
kommuner.

informerar om bland annat:
med kronprinsessparet,
bland annat Covid-19 och deltagande i
med

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande
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NSVA 2021
2021/44
Sammanfattning
Perstorp april 2021
Ekonomisk rapport
produktion
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera rapporterna

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Protokoll
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandet

Utdragsbestyrkande

2021-05-19
Kommunstyrelsen

68

kultur- och
Ronny Nilsson (S) lyfter att beslut togs tidigare under
kultur- och
mnden skulle inkomma med
Dessa har inte inkommit.
diskuteras.

Utdragsbestyrkande

av kommunstyrelsen att
att en budget i balans.
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personalutskott
Sammanfattning
Ronny Nilsson (S) lyfte
Ronny anser att
som
lyftas

personalutskottets funktion i december 2020.
diskuteras och kommer att
.

Utdragsbestyrkande

