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Budget 2022
2021/16
Sammanfattning
Enligt budgetprocessen ska inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar
under februari
ska
behandla dessa och
med synpunkter
framtidsseminarium i april. SKR:s decemberprognos
har
till ekonomiska ramar

2022

enligt nedan.
Budget 2021

KF, revision
KS
RN
BN
BUN
SN
KFN
Summa

Budget 2022

1 260
60 870
6 440
5 250
194 040
151 140
28 230
447 230

1 260
63 128
6 503
5 488
197 449
153 061
28 643
455 532

till investeringsram 2022-2024
Total investeringsbudget per
Skattefinansierad
Kommunstyrelsen

Kultur- och
Barn- och
Totalt skattefinansierad

2021

2022

2023

2024

46 100
400
240
1 200
400
1 000
1 200
50 540

78 800
400
0
400
400
1 000
1 200
82 200

62 850
400
0
400
400
1 200
1 200
66 450

12 600
400
0
400
400
1 200
1 200
16 200

Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till arbetsutskottets
till beslut och har
att kommunstyrelsen beslutar att
en genomlysning av
en rapport ska finnas framtagen och
god tid
budgetbeslut i juni, samt att genomlysningen finansieras
kommunstyrelsens pott
medel. Bengt Marntell (C ) yrkar bifall till
Lennarts yrkande och
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
satsen.
Utdragsbestyrkande

i

att-

2021-02-10
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att

till

att de ekonomiska ramarna

av ekonomiska ramar till respektive
2022

att uppdra
att senast 5 april inkomma med synpunkter avseende
ekonomisk drifts- och investeringsram,
att
en genomlysning av
finnas framtagen och
i god tid
att genomlysningen finansieras

till

en rapport ska
budgetbeslut i juni, samt

kommunstyrelsens pott

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga

Utdragsbestyrkande

medel

2021-02-10
Kommunstyrelsen

10

Bokslut 2020
2021/15
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat om 1 466 tkr. Underskottet avser
de kostnader som
evakueringskostnader vid ombyggnation av
kommunhuset. Dessa uppgick till 3 000 tkr. Beslut att detta skulle belasta driften togs i
kommunstyrelsen 2020-11-11 116.
finns i

inom it-verksamhet, gemensam ledningsfunktion,
med mera.

Kommunstyrelsen beslutar,
att med
att
avseende projekt som inte

redovisningen till
12 948 tkr till 2021
2020.

Utdragsbestyrkande

samt,
investeringsram

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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Bokslut 2020
2021/15
Sammanfattning
resultat
kommunen bokslut 2020 visar ett stort
om 26,5
mnkr,
budgeterat resultat 11,1 mnkr. Ett resultat som motsvarar
5%.
har
av Covid -19 och den
faktorn till det
resultatet beror de
statliga
som har
under
att
redovisar resultat enligt nedan;
revision

Kultur och

0,5 mnkr
- 1,4 mnkr
1,4 mnkr
0,5 mnkr
2,9 mnkr
-1,2 mnkr
0,4 mnkr

Totalt
drift
Avvikelse finans
resultat

3,1 mnkr
23,4 mnkr
26,5 mnkr

Kommunstyrelsen
Barn och

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera redovisningen
Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen

12

intern kontroll Kommunstyrelsen 2020
2021/10
Sammanfattning
Internkontroll ett verktyg som

ska
att
att de av
och ekonomiska
uppfylls. Internkontroll
en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall
i system och rutiner samt
Momenten avseende nyupplagda
och indikationer i betalfilen har
kontrollerats enligt tidplan. Inyett har
som
att varna
felaktiga
betalningar. Inyett
flera kontroller
att identifiera
som riskerar
att hamna
et cetera. Ett
som under
period haft en bra rating
som av olika anledningar inte
klarar sina betalningar identifieras och kommunen
medveten om detta i ett tidigt skede. Detta har fungerat
och har lett till att
felaktigheter har
och
kunnat hanteras. Brist har
till
enhet om detta har varit aktuellt.
kring synpunkter i
har blivit
som har
Kontrollen numera god.
Kommunstyrelsen beslutar,
att den interna kontrollen
att

samt
av intern kontrollplan 2020

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

efter de

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
2021/2
Sammanfattning
Enligt den av
beslutade reglemente
kontrollplan
antagas av respektive

intern kontroll, ska intern

till internkontrollplan 2021 avseende kommunstyrelsens
Kommunstyrelsen beslutar,
att
att

bruttorisklistan

2021, samt

till internkontrollplan

2021

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen

14

av
Holding AB

Helsingborg flygplats

2021/24
Sammanfattning
Den 25 augusti 2020 fattade
och
till
m.m. avseende

beslut om
av andel i
Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett
av kommunerna Helsingborg,
Klippan, Bjuv, Perstorp och
Avtalet reglerar
kommunernas
av
Helsingborgs flygplats Holding AB
och deras
samt deras gemensamma styrning av
och
indirekt flygplatsbolaget
Flygplats AB.
kommun avser att
488 av sina 995 aktier i
Helsingborgs
flyg-plats Holding AB till
Turism och
som skulle bli en
att detta ska kunna ske
av aktierna
av
samtliga
kommuner, och ett nytt
som ska
det
tidigare.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att
Holding AB
att
AB som
2021, samt

av 488 av totalt 995 aktier i
kommun till
Turism och
nytt
mellan bolagets samtliga

att det tidigare
Holding AB ska

att

Helsingborgs flygplats

Helsingborgs flygplats Holding
att
och med den 1 mars

Helsingborgs flygplats
och med den 1 mars 2021

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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Beslut om Planbesked Svarven 2
2021/14
dagens

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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Beslut Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik
2021/21
Sammanfattning
Familjen Helsingborgs
har tagit fram gemensamma prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik. . Enligt beslut i Familjen Helsingborgs styrelse 2020-1204 distribueras dessa
beslut om att
sig bakom i respektive kommun.
Underlaget
av en introducerande skrivelse, prioriteringarna Prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik (arcgis.com) samt protokoll
Familjen Helsingborgs
2020-12-04 inklusive inkommen reservation. Perstorps kommun har varit
delaktig i arbetet via Familjen Helsingborgs
Kommunstyrelsens
arbetsutskott informerades om
2020-10-28. Kommunstyrelsen
besluta att
sig bakom
till gemensamma prioriteringar
infrastruktur och
kollektivtrafik.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att
sig bakom
kollektivtrafik.

till gemensamma prioriteringar

Utdragsbestyrkande

infrastruktur och

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat att det kommer nya besked i princip
dagligen
Smittskydd
vaccinationer, stabsgruppen
Covid-19
per vecka, samverkan
kommer
att diskuteras med
kommun, renoveringen av Centrumhuset
fullt,
det finns ett stort intresse
byggande i kommunen vilket kommer att redovisas
kommunstyrelsen inom kort,
snart
till HR-servicecenter i
Helsingborg och ny
kommer att rekryteras.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
informerar om att ett
symboliskt spadtag togs idag
padelhallen som ska byggas vid Ugglebadet,
med Finsam,
med styrelsen
Familjen Helsingborg,
ang
finansieringen av de broar som
renoveras och
med
de kommuner som med i
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-02-10
Kommunstyrelsen

19

Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Perstorp
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandet

Utdragsbestyrkande

