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Kommunfullmäktige  

 

 
 

Information från kommunstyrelse, nämnder och 
bolag 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, 
överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB informerar vid följande 
tillfällen:  
26 januari, 30 mars, 18 maj, 31 augusti, 26 oktober och 21 december 
 
Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp 
Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen:  
16 februari, 27 april, 22 juni, 28 september och 30 november 
 
Ovanstående tider kan komma att ändras 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Cecilia Andersson 
  
Kommundirektör Kommunsekreterare 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 50 
 
Årsredovisning Perstorps Kommun 2021 
2022/63 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommunkoncern har ett positivt resultat om 28,7 mnkr, varav kommunen står 
för 24,6 mnkr av resultatet. En förbättring med 14,5 mnkr jämfört med budgeterat 
resultat om 10,1 mnkr för kommunen. 
Kommunens resultat om 24,6 mnkr motsvarar 5,1 % efter finansiella poster jämfört 
med målvärdet om 2 % över en löpande fyraårsperiod. Driften står för 6,5 mnkr av 
överskottet. Resterande är hänförligt till en justering av slutavräkningen på 
skatteunderlaget som bidrar till överskott inom finansförvaltningen. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Perstorps 
kommun, samt 
 
att överlämna årsredovisning 2021 till kommunrevisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Årsredovisning Perstorps Kommun 2021 
2022/63 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommunkoncern har ett positivt resultat om 28,7 mnkr, varav kommunen står 
för 24,6 mnkr av resultatet.  En förbättring med 14,5 mnkr jämfört budgeterat resultat 
om 10,1 mnkr för kommunen. 
Kommunens resultat om 24,6 mnkr motsvarar 5,1 % efter finansiella poster jämfört 
målvärdet om 2 % över en löpande fyraårsperiod. Driften står för 6,5 mnkr av 
överskottet. Resterande är hänförligt till en justering av slutavräkningen på 
skatteunderlaget som bidrar till överskott inom finansförvaltningen.   
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Perstorps 
kommun, samt 
 
att överlämna årsredovisning 2021 till kommunrevisionen 
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Kommunstyrelsen   

 

 
 

Årsredovisning Perstorps kommun 2021 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommunkoncern har ett positivt resultat om 28,7 mnkr, varav kommunen står 
för 24,6 mnkr av resultatet.  En förbättring med 14,5 mnkr jämfört budgeterat resultat om 
10,1 mnkr för kommunen. 
Kommunens resultat om 24,6 mnkr motsvarar 5,1 % efter finansiella poster jämfört 
målvärdet om 2 % över en löpande fyraårsperiod. Driften står för 6,5 mnkr av 
överskottet. Resterande är hänförligt till en justering av slutavräkningen på 
skatteunderlaget som bidrar till överskott inom finansförvaltningen.   
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen  beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Perstorps 
kommun, samt 
 
att överlämna årsredovisning 2021 till kommunrevisionen 
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg 
  
Kommundirektör Ekonomichef 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Kommunrevisionen
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Inledning
I detta avsnitt ges en summering av året som gått 
och kommunstyrelsens ordförande ger sin syn.19
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Koncernen redovisar ett positivt resultat med  28,7 
mnkr. Kommunens andel står för 24,6 mnkr av dessa 
och var en förbättring med hela 14,6 mnkr jämfört 
med budgeten. Merparten av överskotten består i en 
förbättrad slutavräkning för skatteintäkterna men 
även överskott inom nämnderna med totalt 6,5 mnkr.

De kommunala bolagen visade också positiva resul-
tat. Resultat före elimineringar uppgick till 2,8 mnkr 
för Perstorps bostäder, Perstorps Näringslivs AB 1,4 
mnkr och Fjärrvärmebolaget  AB 2,8 mnkr. Nårab 
redovisade ett mindre underskott om -0,5 mnkr mnkr 
(koncernens andel).

Under året har kommunkoncernen än en gång stått 
inför utmaningar kring hantering av pandemin. 
Organisationen har fortsatt arbeta för att minska och 
förhindra smittspridning samtidigt som man dragit 
lärdom av 2020 års omställningar. Även detta år är 
medarbetare och politiker värda en eloge som samar-
betat för att lösa uppkomna situationer.

Perstorps kommun har under året blickat framåt kring 
de utmaningar som finns framöver. Under året har 
fiberutbyggnaden till landsbygden genomförts och 
är i slutfasen. En av vår tids viktigaste infrastruktur, 
inte minst för den levande landsbygden. Dessutom 
har utbyggnaden av Centralskolan påbörjats för fler 
undervisningslokaler och bättre arbetsmiljö både för 

personal och elever. Projekteringen kring utbyggnad 
av det särskilda boendet Österbo är också påbörjad. 
Perstorp Näringslivs AB har även startat renoveringen 
av Centrumhuset (kommunhuset), där yttre fasad i det 
närmaste är klart. Inflyttning beräknas ske i slutet på 
2022.

Det tvärsektoriella arbetet, arbete över förvaltnings-
gränserna, har fortsatt och även 2021 var Perstorp 
en av 32 kommuner som fått statliga medel för att 
förbättra folkhälsan och inkluderingen i arbetet mot 
segregration. I samband med detta har en trygghets-
samordnare anställts för att arbeta med en långsiktig 
förändring. Den antagna handlingsplanen mynnade 
ut i tre områden: Självförsörjning, Goda uppväxt-
villkor för barn och unga samt Goda boendemiljöer. 
Förhoppningen är att detta ska leda till en bättre 
folkhälsa generellt genom ett förebyggande proaktivt 
förhållningssätt men även på sikt minska kostnaderna 
avseende reaktiva åtgärder.

Utvecklingsarbete pågår inom alla delar i kommunen 
för att möta de utmaningar som finns framöver både 
när det gäller digitalisering, måluppfyllelse, byggna-
tioner och förbättra redan befintlig verksamhet.

Årsredovisningen i korthet

ETT ÅR MED UTMANINGAR OCH 
GLÄDJEÄMNEN!
Pandemin har fortsatt vara en utmaning i våra verk-
samheter där våra fantastiska medarbetare fortsatt 
hålla i och hålla ut för att upprätthålla verksamheten 
utifrån de rekommendationer och restriktioner som 
getts. Mitt i detta ser vi dock att kommunen går fram-
åt i ett flertal områden. Samtidigt ser vi utmaningar i 
delar av kommunfullmäktiges måluppfyllelse i olika 
verksamheter.  För att vända trenden har det tillförts 
medel främst inom skola och omsorg för att möjlig-
göra bättre förutsättningar framöver. Satsningarna 
är långsiktiga även om vi hoppas se förändringar i 
resultaten av dessa i närtid.

Att vara attraktiv som kommun är något som arbetats 
med under flera år. Under året har vi sett Centralsko-
lans utbyggnad börja ta form, trygghetssamordnare 
är anställd och olika typer av aktiviteter för att öka 
tryggheten i kommunen planeras. Till detta kommer 
även utbyggnaden av Österbo genomföras under 
kommande åren.

FRAMTIDSTRO
Kommunen växer! Byggandet har tagit fart i kommu-
nen och ett flertal entreprenörer visar intresse av att 
bygga i vår kommun. De bostäder som uppförts under 
2021 har till stor del bidragit till en ökad inflyttning 
då vi ser en relativt kraftig befolkningsökning jämfört 
tidigare år. I takt med att bostadsbyggandet fortsätter 
så hoppas vi detta håller i sig.

Att ge våra kommunmedborgare bättre service har 
också varit prioriterat och under 2021 ser vi att den 
organisationsförändring som gjordes i kommunens 
kundtjänst ”en väg in” gett resultat i mätningar där 
upplevd servicenivå höjts betydligt under året. Detta 
är en resa som är påbörjad och där vi kan bli ännu 
bättre framöver.

Ytterligare en glädjande nyhet är att Perstorps kom-
mun klättrade till plats 124 från plats 192 (totalt 290 
platser) i Svenskt Näringslivs ranking gällande före-
tagsklimat . Perstorps kommun ska ha ett fortsatt gott 
företagsklimat. Kommunen ska fortsätta stimulera 

och bejaka företagande både internt i organisationen 
och externt för en fortsatt utveckling och tillväxt i 
Perstorps kommun.

AVSLUTNINGSVIS
Perstorp ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder goda arbetsvillkor. Det är en viktig förut-
sättning för att säkra kompetensförsörjningen, då det 
råder en allt hårdare konkurrens om kompetensen.

Våra engagerade medarbetare bidrar till att hålla en 
hög servicenivå gentemot medborgarna. Tillsammans 
måste vi ständigt förbättra och utveckla vår verksam-
het för att den ska svara upp mot kommuninvånarnas 
krav och behov. Under året har nya verktyg för re
habilitering införts som ett stöd till chefer för att tidigt 
upptäcka ohälsa och sätta in åtgärder där det behövs.

Ett stort tack till alla hjältar inom kommunens verk-
samheter som dagligen hjälper, stöttar, vårdar, ger 
service och utbildar oss kommuninvånare.

Torgny Lindau
Kommunstyrelsens ordförande (PF) 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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8 92Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen upprättas i års- 
redovisningen. I förvaltningsberättelsen värderas 
sammanfattningsvis begreppet god ekonomisk 
hushållning i kommunens verksamhet och i verk-
samhet som bedrivs genom andra juridiska perso-
ner mot bakgrund av kommunens styrmodell. 
I detta avsnitt beskrivs verksamhetens utveckling 
över tid. Därefter följer en värdering av kommunens 
måluppfyllelse för att slutligen utmynna i en 
bedömning av om kommunen har god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förvaltnings- 
berättelsen avslutas med personalredovisning 
och ekonomisk analys av kommunen och 
kommunkoncernen.

11



10 11

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 
28,7 mnkr, vilket var 4,1 mnkr sämre än föregående 
års resultat på 32,8 mnkr. Resultaten för både 2020 

och 2021 är ovanligt höga jämfört de senaste åren och 
har i många hänseenden varit extraordinärt till följd av 
Covid19 kombinerat med konjunkturens svängningar.

Det som utmärker koncernens totala resultat är kom-
munens andel som står för 24,6 mnkr av resultatet 
2021. 6,5 mnkr avser driften medan resterande del 
avser finansförvaltningen. Inom driften är det främst 
är det barn- och utbildningsförvaltningen som har ett 
högt resultat.  Skatteunderlagsprognosen 2020 visar 
på en ökning av skatteunderlaget med 2,1 % likaså 
blir slutavräkningen 2021 positiv. Pensionskostnader-
na är 2,5 mnkr högre än förra årets utfall.

Den långsiktiga låneskulden ökar markant inom kon-
cernen och består i flera delar. Dels bolagens förvärv 
av nytt bostadsområde 2020 samt renoveringen av 
Centrumhuset. Dessutom är de tidigare beslutade 
investeringarna inom fiberutbyggnad och Centralsko-
lan nu i genomförandefas vilket bidrar till en ökad 
skuldsättning. Skuldsättningsgraden kommer öka 
de kommande åren i takt med att även utbyggnad av 
äldreboendet Österbo genomförs.

Trots den ökade skuldsättningsgraden i och med den 
höjda investeringstakten är soliditeten relativt god. 
Den finansiella ställningen anses förhållandevis stabil.

Kommunens självfinansieringsgrad sjunker 2021 och 
är i paritet med den budgeterade investeringsplan som 
är antagen. Kommunen bör sträva åt att uppnå 100 % 
varje enskilt budgetår men i tider av större investe-
ringar är detta svårt.

Borgensåtagandet har ökat per invånare, detta trots en 
betydande befolkningsökning. Ökningen är känd till 
följd av Perstorp Näringslivsbolag AB:s renovering av 
Centrumhuset. Trots utveckling avseende borgens 
åtagande och en höjd investeringstakt är den finansiella 
ställningen förhållandevis stabil. I tabellen lämnas en 
översikt över verksamhetens utveckling med fokus på 
ekonomi.

Under året har flerbostadshus byggts vilket märks 
inom befolkningssiffrorna som avviker positivt för 
2021. Förhoppning om ytterligare byggnation finns i 
plan för 2022.

Siffror för 2017-2018 är missvisande då vilande anställningar tas med i urvalet. Dock var antalet högre dessa år då kommunen hade 
boende för ensamkommande som lades ner 2019.

FEM ÅR I SAMMANDRAG (KONCERN)

Kommunkoncernen 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat (mnkr)  17,7  18,1  -49,6  32,8 28,7

Soliditet (%)  33,3  36,3  31,8  31,8 30,0

Långfristig låneskuld (mnkr)  311,6  298,7  309,0  356,9 482,1

FEM ÅR I SAMMANDRAG (KOMMUNEN)

Kommunen 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat (mnkr)  13,4  12,0  -55,1  26,4 24,6

Årets resultat andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning (%)  96,7  97,2  112,4  95,2 94,9

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 
och utjämning, (mnkr)

 409,6  424,4  445,9  472,6 480,3

Verksamhetens nettokostnader, (mnkr)  398,7  416  431,7  448,8 458,4

Verksamhetens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter, (%)  97,3  98,0  96,8  94,9 95,4

Nettoinvesteringar (mnkr)  46,8  69,9  24,9  33,4 63,3

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning, (%)  11,4  16,4  5,5  7,1 13,2

Totala tillgångar, (mnkr)  419  382,6  339,2  390,4 415,4

Kassalikviditet (mnkr)  40,3  85,8  36,7  62,9 31,9

Soliditet (%)  47,9  55,6  46,5  47,1 50,2

Självfinansieringsgrad	(%)  164,5  50,3  48,2  140 72,9

Låneskuld, (mnkr)  105  62,8  76,8  90,1 106,7

Borgensåtagande (kr/invånare)  33 006  34 630  33 409 39 018 53 840

Antal invånare 31 december (st)  7 335  7 479  7 492 7 476 7 565

Skattekraft (taxeringsår) (kr/invånare)  161 140  164 770  169 610  170 880 179 594

Skattesats (Kommunen) (%)  20,81  20,81  20,81  20,81 20,81

Antal tillsvidareanställda (st) * * 530 540 545

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)  4,8  5,3  5,3  6,4 6,5

Översikt över verksamhetens utveckling
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Kommunens verksamhet finansieras till största delen 
av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp 
betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i 
kommunalskatt. Ovan illustreras hur 100 kr i skatt an-

vänts under 2021. Den största delen av skatteintäkter-
na används inom barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. Här innefattas verksamheter såsom 
förskola, grundskola äldreomsorg och socialtjänsten.

Vart går pengarna?

43,20 kr

34,10 kr6,30 kr

1,20 kr

1,40 kr

13,80 kr
Barn och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen och teknik- 

 och serviceförvaltningen

Kultur och 
fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Räddningsnämnden Socialnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGEValberedning

Revision

Kommunstyrelse

Koncernbolag

Kommunalförbund

Kommunledningsförvaltning

Teknik- och serviceförvaltning

Valnämd

Kansli
Ekonomi
HR
Arbetsmarknadsenhet
Överförmyndarenhet

Räddningsnämd Kultur- och fritidsnämd Byggnadsnämd Socialnämd Barn- och utbildningsnämd Överförmyndarnämd 4K

Räddningstjänst Kultur- och fritidsförvaltning Plan- och byggförvaltning Socialförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning

Söderåsens miljöförbund

Perstorps Bostäder AB (100 %)
Perstorps Fjärrvärme AB (50 %)
Perstorp Näringslivs AB (100 %) 
NÅRAB (24 %)

Samägda bolag
NSVA (17 %)
Ängelholms Helsingborgs
Flygplats Holding AB (0,39 %)
Kommunassurans
Kommuninvest ekonomisk 
förening

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
en nämnd- och förvaltningsorganisation och i två 
helägda bolag, Perstorps bostäder AB och Perstorp 
Näringslivs AB.

Delägda bolag som ingår i koncernen är Perstorps 
Fjärrvärme som samägs med EON, 50% vardera*, 
Nårab, 24 %, som sköter avfallshantering.

Kommunen är även delägare i NSVA som ansvarar för 
kommunens vatten och avloppshantering, och Ängel-
holmHelsingborgs flygplats holding AB.

Därtill finns två samverkansföretag: Kommuninvest 
ekonomisk förening, 0,08 %, genom vilken de helägda 
bolagen finansierar en betydande del av investerings-
behoven och Kommunassurans Syd AB, som hanterar 
kommunens försäkringar.

Perstorps kommun ingår även i Söderåsens miljöför-
bund som fungerar som en gemensam miljöförvalt-
ning för Perstorp, Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkel-
ljunga.

Kommunen har också samarbeten och nätverk med 
andra kommuner inom Familjen Helsingborg inom 
områden såsom It 4K, gemensam överförmyndar-
nämnd och upphandlingsenhet.

*Eon sålde sin 50 %-iga andel till Adven energilös-
ningar AB under hösten 2021. Dessa tillträder som 50 
%-iga ägare januari 2022.
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Viktiga förhållande för resultat och ställning

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
1 april övergick kommunens löneenhet till HR-service-
center för att minska sårbarheten kring lönehantering-
en. Lönerna sköts numera i sin helhet därifrån.

BETYDANDE AVTAL  
OCH LAGFÖRÄNDRINGAR
I december meddelade de kommunala parterna att 
man kommit överens om ett nytt pensionsavtal, 
AKAP-KR för kommunsektorn. Detta ska börja gälla 
från 1 januari 2023. Syftet med överenskommelsen 
är att; sektorn ska kunna möta behovet av ett förlängt 
och förändrat arbetsliv, att behålla och rekrytera med-
arbetare samt att genom en övergång till ett avgifts-
bestämt pensionssystem göra det möjligt att förutse 
kostnaderna och över tid minska de snabbt ökande 
pensionsskulderna. Bland annat höjs pensionsavgiften 
från 4,5 % till 6 %. Effekten av detta för de enskilda 
kommunerna är i nuläget inte helt kostnadsberäknad. 
KPA kommer göra detta under våren men en markant 
kostnadsökning för pensionsutbetalningar förutspås 
med en topp 2023 för att minska något 2024. Detta 
är något som Perstorps kommun behöver bevaka då 
likviditeten är en utmaning i takt med den höga inves-
teringstakten.

Kommunen har sett över sina ägardirektiv och bo-
lagsordningar för Perstorps Bostäder AB och Perstorp 
Näringslivs AB som antogs av fullmäktige i oktober. 
Ägardirektivet har uppdaterats för att stämma överens 
med aktiebolagens bestämmelser samt 10 kap § 3 i 
kommunallagen. Dessa upprättades i samråd med bo-
lagen då bolagen ska kunna ta ansvar för de uppdrag, 
mål och förväntningar som läggs på dem.

I samband med pensionsavgång har ett nytt sam-
verkansavtal för räddningstjänsten tecknats med 
Hässleholm om att Perstorp från 2022 köper verk-
samhetsledning och förebyggandeverksamhet från 
Hässleholm. I verksamhetsledning ingår räddnings-
chef och verksamhetschefer från Hässleholm och för 
förebyggandeverksamheten ingår förutom förebyg-
gandechefen även brandinspektörer och brandingen-
jörer från Hässleholm. Det utökade samverkansavtalet 
med Hässleholm syftar till att stärka båda organisa-
tionerna inför framtiden både genom utveckling och 
kvalitetshöjning.

Ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor har tagits fram och beslutats under året. 
I den har Perstorps kommuns riskbild analyserats och 
analysen har legat till grund för hur räddningstjänsten 
avser att prioritera och sätta upp mål inom verksam-
heten. Handlingsprogrammet anger inriktning för 
vilken förebyggandeverksamhet och vilken rädd-
ningstjänstförmåga som räddningstjänsten planerar 
för under åren 2022-2025.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs i fullmäk-
tige i juni. Detta ger riktlinjer kring hur kommunen 
hanterar sina mål och strategier för både befintliga 
och planerade/tillkommande bostäder.

OMVÄRLDSRISKER
Ett antal yttre omständigheter kan komma att påverka 
Perstorps kommun. Några av de faktorer som kan 
påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna 
pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdags-
beslut som berör det kommunala verksamhetsom-
rådet. Under 2021 aviserades ett flertal kostnadsök-
ningar som påverkar kommunens kostnader negativt 
de kommande åren om inte skatteunderlaget ökas i 
samma omfattning. Det består i både ökade el och 
bränslekostnader men framförallt prisökningar inom 
livsmedel och byggvarumaterial.

Det finns risker förknippade med reducerade skat-
teintäkter till följd av högre arbetslöshet vid en 
konjunkturnedgång. En positiv utveckling på arbets-
marknaden med fler arbetade timmar är viktig för 
skatteunderlaget och kommunens utveckling. När 
antalet timmar ökar skapas reformutrymme i den 
kommunala ekonomin. En annan påtaglig risk är redu-
cerade statsbidrag, eftersom de beror på politiska be-
slut på nationell nivå, vilka är svåra att förutse. Detta 
är något som det senaste årets svängningar inom både 
skatteintäkter, arbetslöshet och ökade statsbidrag till 
följd av Covid19 är ett tydligt svar på. Under året har 
detta lett till snabba omställningar inom de flesta av 
kommunens verksamheter både rörande ekonomiska 
förutsättningar och verksamhetsmässiga utmaningar.

VERKSAMHETSMÅTT

Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Invånare  totalt, antal 7 479 7 492 7 476 7 565

Inflyttade till kommunen, antal 822 747 641 759

Utflyttade från kommunen, antal 695 743 659 683

Döda, antal 78 78 79 84

Födda, antal 94 77 81 88

Perstorps kommun har haft en relativt stor befolknings- 
ökning under 2021 jämfört tidigare år. En förklaring 
till detta är främst inflyttning då födelsenettot är 
relativt oförändrat. Flerbostadsbyggandet tros vara en 
bidragande faktor till detta, Den framtida befolknings-
utvecklingen kommer sannolikt drivas mer av bostads-
byggande och födelsetal och mindre av invandring. 

Nivån på bostadsbyggandet blir därmed avgörande för 
hur stor befolkningstillväxten blir. Det finns planer på 
hur bostadsbyggandet i kommunen både i närtid och i 
detaljplanearbete kan ske som potentiellt kan ge högre 
befolkningstillväxt. En viss försiktig optimism spås då 
konjunkturläget är svårt att förutse till följd av efterdy-
ningarna rörande pandemin.

ARBETSLÖSHET PERSTORP

2018 2019 2020 2021

Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef.

8 7,8 10,9 8,4

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef.

9,6 9,7 11,7 11,2

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 
andel (%)

70,3 69,6 69,5 -

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
årsmedelvärde, andel (%) av bef.

6,4 6,6 7,8 8,1

Kommunen har under en längre tid kännetecknats av 
hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg syssel-
sättningsgrad. En ökad arbetslöshet kan få effekter på 
både den kommunala ekonomin, dels i form av ökat 
försörjningsstöd och ett ökat behov av arbetsmarknads-
åtgärder men även negativa effekter för individer både 
psykosociala och ekonomiska.

Perstorps arbetslöshet kan påverkas av hur efterdy-
ningarna av pandemin utvecklar sig samt hur snabbt 
arbetsmarknaden återhämtar sig. Arbetslösheten 
påverkas även av Arbetsförmedlingens omställnings-
process och nya arbetssätt. Arbetsförmedlingens 
arbetssätt sätter i många fall stopp för kommunala 
arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa individer, till 
förmån för Arbetsförmedlingens upphandlade externa 

leverantörer. Kommunens möjligheter att påverka 
försörjningsstödstagares progression mot självför-
sörjning, och därmed möjlighet att påverka att minska 
försörjningsstödet, har begränsats.

Kommunen bedriver påverkansarbetet gentemot ar-
betsmarknadspolitikens inriktning och kommunernas 
roll i denna genom strategiska nätverket inom Famil-
jen Helsingborg. Dialog sker också kontinuerligt med 
Arbetsförmedlingen på lokal nivå.

En fördjupad samverkan mellan försörjningsstödet 
och arbetsmarknadsenheten är viktig för att motverka 
effekten. Utifrån ”Perstorps kommuns tvärsektoriella 
arbete mot segregation och för folkhälsa och inklude-
ring (2020/64)” har Arbetsmarknadsenheten och social-
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Låneskuld, tkr 2017 2018 2019 2020

Låneskuld vid årets slut  62 800  76 200  90 075 105 725

Lån som förfaller inom ett (1) år  54 000  48 000  42 000 38 200

Lån som förfaller inom två (2) år  0  0  4 400 0

Lån som förfaller inom > tre (3) år  8 800  28 200  43 075 67 525

Byggnadsföreningen framtiden  0,7  0,7  0,7 0

tjänsten, med inriktning mot försörjningsstöd, påbörjat 
en tvärsektoriell samverkan kring individer som uppbär 
försörjningsstöd med målet att fler ska uppnå självför-
sörjning. En ESF-förstudie har genomförts under 2021 
för att utreda möjlighet till ett storskaligt ESF-projekt 
framöver, med fokus på än mer fördjupad samverkan 
kring försörjningsstödstagare. Förstudien som be-
nämns ”Framtidsresan” innebär att kommunen internt 
står bättre rustade inför framtiden, oavsett vilken roll 
kommunen har att spela inom arbetsmarknadspolitiken 
framöver.

VERKSAMHETSRISK
Att säkra personalförsörjningsbehovet för framtiden 
och attrahera kompetenta medarbetare till verksamhe-
terna kräver aktiva insatser. Pensionsavgångar, perso-
nalomsättning och ökande sjukfrånvaro i kombination 
med växande verksamhet och brist på utbildad perso-
nal, innebär att konkurrensen om arbetskraften ökar. 
Det är därför av största vikt att behålla redan anställd 
personal, bland annat genom arbetsmiljöåtgärder som 
främjar närvaron och minskar sjukfrånvaron samt 
förlänger arbetslivet men också genom åtgärder som 
minskar antalet deltidsanställda. De hälsofrämjande 

åtgärderna måste fortsätta att stå i centrum för att 
arbetsmiljön ska förbättras. Det är ett viktigt inslag i 
konkurrensen om arbetskraften framöver. Ett led i att 
minimera riskerna har varit införandet av ett doku-
mentationsverktyg för rehabilitering för att kunna 
följa de rehabiliteringsärenden som finns.

Ytterligare en verksamhetsrisk de kommande åren 
är eftersatt underhåll som kan resultera i fördyrande 
kostnader. Ett exempel på detta är tillbyggnaden av 
det särskilda boendet Österbo som byggs till följd av 
bristfälliga lokaler, för ändamålet, på Ybbåsen. Det 
finns även en demografisk risk när befolkningen växer 
och behov av verksamhetslokaler blir nödvändiga. 
Centralskolans tillbyggnad av ytterligare klassrum är 
en effekt av fler antal elever.

FINANSIELL RISK
Koncernen och kommunen är exponerade för finan-
siella risker såsom ränterisker, borgensåtagande och 
pensionsförpliktelser. En översyn av kommunens 
finansierings och placeringspolicy har gjorts och avses 
beslutas under våren 2022. Den tar hänsyn till de olika 
typer av risker Perstorps kommun är särskilt utsatt för.

Finansieringsrisk föreligger inte för tillfället då låne- 
skulden finansieras via Kommuninvest. Koncernens 
lånevolym ryms med god marginal inom det låneut-
rymme Kommuninvest ger till Perstorp.

Kommunen amorterar på sina lån men avser att refi-
nansiera de som förfaller de kommande åren.

Ränterisk kan beskrivas som den risk kommunen tar 
vid upplåning för att räntekostnaderna ska öka vid 
ränteuppgångar. Kommunen differentierar sin låneport-
följ med både längre bindningstid och rörlig ränta för 

att minska risken. I nuläget är ränteläget fördelaktigt 
och nya lån binds till en låg ränta. Dock behöver viss 
uppmärksamhet ges den finansiella marknaden de 
kommande åren då det finns risk att det fördelaktiga 
ränteläget förändras. En viss marginal för ränteupp-
gång finns i kommunens budget.

Upplåningen inom den kommunala koncernen lö-
per med både fast och rörlig ränta. Även koncernens 
låneskuld ökar och därmed ränterisken. Ökningen står 
främst Perstorp Näringslivs AB för som ökat sin skuld i 
takt med renoveringen av Centrumhuset.

Borgensåtagande 2018 2019 2020 2021

Perstorps bostäder AB  200,2  194,7  227,8 223,5

Perstorp Näringslivs AB  38,8  37,3  46,0 166,4

Norra Åsbo Renhållnings AB  15,2  13,6  13,6 13,6

Idrottsföreningar  4,1  4 3,8 3,8

Byggnadsföreningen framtiden  0,7  0,7  0,7 0

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande ökade från 53 % till 
74 % av verksamhetens kostnader under 2021 främst 
beroende på renoveringen av Poppeln 13 (Centrumhu-
set). Koncernens upplåning kommer öka de kom-
mande åren till följd av investeringar inom främst 
fastigheter inom kommunens eget bestånd. Detta är 
en finansiell risk som bevakas framöver då det ökar 
känsligheten vid exempelvis ränteuppgångar. I nuläget 

finns ingen indikation i bolagen att de inom befintlig 
verksamhet inte kommer kunna reglera sina skulder. 
Kommunen har även borgensansvar med 27 tkr avseen-
de lån till Ängelholms Flygplats AB från Helsingsborgs 
stads internbank. Borgensramen uppgår till 118 tkr.

Kommunen stöttar även till viss del idrottsföreningar i 
deras fortsatta utveckling genom att bevilja borgen.
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Kommunens pensionsåtagande uppgick till 152,5 
(146,3) mnkr 2021 varav 105,4 mnkr har försäkrats bort 
hos KPA. 2019 gjorde kommunen en partiell inlösen av 
pensionsskulden vilket medförde att en högre andel av 
pensionsförpliktelserna för 1998 är tryggade. Det finns 
även pensionsrätter som har tjänats in men ännu inte 
utbetalats. Konsolideringsgraden är 74,3 % vilket leder 
till att fortsatt avsättning till pensioner behöver göras 
för att trygga kapitalet. Konsolideringsgrad över 100 

% bör eftersträvas då försäkringskapitalet täcker mer 
än åtagandet. Kommunen har betydande kostnader för 
anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. 
Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbeta-
las till de anställdas pensionskonton.

De finansiella placeringarna om 8 mnkr finns i nuläget 
på likvidkonto.

Hållbarhet
Långsiktighet i den ekonomiska planeringen är nöd-
vändig för att Perstorps kommun ska kunna planera 
för demografiska förändringar men även att kunna ge 
framtida medborgare goda levnadsvillkor.

Perstorp har precis som tidigare varit en av de 32 
kommuner som har fått statliga medel för att förbättra 
folkhälsan och inkluderingen i arbetet mot segregra-
tion. Detta har kommundirektörens ledningsgrupp 
arbetat med för att få fram en handlingsplan som 
förankrats hos politiken. Syftet är att arbeta tvärsekto-
riellt – över förvaltningsgränserna, för att uppnå bästa 
effekt. Handlingsplanen har mynnat ut i tre områden 
som kommer fokuseras de närmaste åren: Självför-
sörjning, Goda uppväxtvillkor för barn och unga samt 
Goda boendemiljöer. Under 2021 har prioritering legat 
på att anställa en trygghetssamordnare för att arbeta 
med trygghet och folkhälsa. Förhoppningen är att det-
ta ska leda till en bättre folkhälsa generellt genom ett 
förebyggande proaktivt förhållningssätt men även på 
sikt minska kostnaderna avseende reaktiva åtgärder. 
Även för 2022 kommer medel att kunna sökas för att 
fortsätta arbetet som är påbörjat.

Miljö 
Kommunfullmäktige beslutade under hösten om ett 
nytt klimat och energiprogram för Perstorps kommun. 
För att nå en långsiktigt hållbar energianvändning 
behöver alla invånare och verksamheter i kommu-
nen på sikt involveras i klimatarbetet. Energi- och 
klimatprogrammet riktar sig därför huvudsakligen 
till kommunens nämnder och förvaltningar och ska 
användas som ett underlag i beslutsprocesser samt 
implementering av energi- och klimatarbetet i interna 
mål och planer. Utöver denna primära målgrupp ska 
programmet även kunna användas av externa aktörer 
och kommunens medborgare som vill få en inblick i 
kommunens ställningstaganden och värdegrunder i 
energi- och klimatfrågor.

Kommunfullmäktige har även antagit ett naturvårds-
program som bland annat används i kommunens 
översiktsplanarbete. Naturvårdsprogrammet anger 
inriktningen på kommunens naturvårdsarbete. Natur-
vårdsprogrammet ska i text, bild och kartor redovisa 
kända områden med höga naturvärden. Detta ska 
sedan utgöra ett rådgivande underlag för all kommu-
nal planering på både översikts - och detaljplanenivå 
samt vara vägledande i den allmänna skötseln av mark 
och vatten. Programmet ska också vara en allmän 
kunskapsbank över kommunens natur och en inspira-
tionskälla för fortsatta upptäckter av Perstorps natur.

Perstorps Bostäder AB ingår i Allmännyttans kli-
matinitiativ sedan 2018 och har därmed förbundit sig 
att följa uppsatta mål såsom en fossilfri allmännytta 
senast 2030 och 30 % lägre energianvändning till år 
2030.

Perstorp Näringslivs AB genomför renoveringen av 
Centrumhuset och där räknas med stora energibe-
sparingar till följd av bättre ytterväggar, fönster och 
ventilation.

Perstorps Fjärrvärme AB bedriver tillståndspliktig 
verksamhet för värmeproduktion av fjärrvärme. 
Erhållet miljötillstånd reglerar vilka nivåer som skall 
uppfyllas och hur detta ska redovisas.

Kommunen använder sig av SKR:s avtal vid upp-
handling och därmed deras miljökrav. Även i egna 
upphandlingar ställs specifika miljökrav beroende på 
till avtalets art. Avfall hanteras via BedaSystemet där 
avfall sorteras i olika fraktioner. Ständigt miljöarbete 
pågår löpande i förvaltningar och bolag. Allt från 
minskad pappershantering, transporter och avfalls-
hantering till energianvändning.

Pensionskuldens utveckling

(mnkr) 2018 2019 2020 2021

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt  129,7  66,8  64,9 63,3

Avsättning 3,2 2,7  3,9 5,1

Pensionsförpliktelse

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen (tkr) Kommunen 2020 Kommunen 2021

a| Avsättning inkl. särskild löneskatt  3 911 5 082

b| Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt  64 877 63 369

Pensionsförbindelse som tryggats i pensionsförsäkring  77 493 84 043

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 146281 152494

Förvaltade pensionsmedel- marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 99 190 105 440

a| Varav överskottsmedel  0 0

Totalt kapital, pensionsstiftelse  0 0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)  4 000 8 000

Summa förvaltade pensionsmedel 103190 113440

Finansiering

Återlånade medel 43 091 39 054

Konsolideringsgrad 70,5% 74,3%
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Händelser av väsentlig betydelse

I början på 2021 rasade en bro vid Gustavsborgsvä-
gen och bron vid Bruksvägen fick akut stängas av på 
grund av rasrisk. Detta ledde till att en provisorisk bro 
fick anläggas för att genomfarten till industriparken i 
Perstorp skulle kunna fungera. Broarna har efter ett 
intensivt arbete återställts och renoverats. Ytterligare 
en bro har besiktigats under året och renoverats under 
hösten.

Det övergripande kommunala tvärsektoriella arbetet 
mellan förvaltningarna fortsätter utvecklas, framför- 
allt arbetet med barns och ungas uppväxtvillkor där 
Länsstyrelsen har en framträdande roll. Ny trygg-
hetssamordnare har rekryterats kommunövergripande 
för att sätta fokus på bland annat trygghetsfrågor och 
folkhälsa.

En stor utmaning för kommunen som helhet är det 
ökade försörjningsstödet framförallt inom integration. 
Trots att kommunen har noll i mottagningstal ökar 
försörjningsstödet, då bosättningen på egen hand 
ökar. Denna ökning berättigar inte till statlig finan-
siering då personerna inte är anvisade till kommunen. 
Här får arbetet kring Framtidsresan en viktig roll för 
att hjälpa klienter ut i självförsörjning. Under hösten 
har även en modul införts inom verksamhetssyste-
met Life Care som kommer att möjliggöra digital 
anvisning mellan enheten för ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsenheten och därmed medföra lättare 
och säkrare kommunikation mellan enheterna.

Coronapandemin har under även 2021 fortsatt varit 
utmanande för koncernens verksamheter. Den har 
främst påverkar planering, utveckling och upprätthål-
lande av verksamheter men även bemanningsproble-
matik et cetera. Staten tillförde medel i skattunder-
laget redan under 2020 för att hantera effekterna och 
mildra utmaningarna under 2021 men pandemin blev 
mer utdragen än vad man förutspått. Trots detta har 
verksamheterna hanterat detta på ett bra sätt då man 
tog lärdom av 2020 års utmaningar. Kommunen har 
fortsatt vidta åtgärder för att öka trygghet och minska 
smittspridning inom de olika verksamheterna. Som en 
effekt av pandemin ser Perstorp dock att arbetslöshe-
ten ligger på en fortsatt hög nivå, likaså ökar försörj-
ningsstödet. Vad som är direkta effekter av pandemin 
är dock svårt att få en korrekt bild av i nuläget.

Under året har E.ON valt att sälja sin andel i Fjärrvär-
mebolaget AB. I oktober fattade kommunfullmäktige 
beslut att avstå sin rätt till hembud och godkände 
Adven Energilösningar AB som ny 50 %ig ägare från 
och med januari 2022.

En glädjande nyhet är att Perstorps kommun klätt-
rade till plats 124 från plats 192 (totalt 290 platser) i 
Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat . 
Perstorps kommun ska ha ett fortsatt gott företagskli-
mat. Kommunen ska fortsätta stimulera och bejaka fö-
retagande både internt i organisationen och externt för 
en fortsatt utveckling och tillväxt i Perstorps kommun

En grundläggande analys med ett ekonomiskt fokus 
på Socialnämndens ansvar har genomförts av KPMG 
under 2021, resultatet visade på att nämnden saknade 
7,8 mnkr för att klara av sitt grunduppdrag. Under 
året har effektiviseringar genomförts och medel till-
förts både under innevarande budgetår och kommande 
för att ha en möjlighet att uppnå budget i balans.

Under året har det arbetats aktivt kring uppdraget 
”Heltid som norm” i olika arbetsgrupper för att fort-
sätta resan mot att alla tjänster ska vara heltidstjänster.

Arbete med projekten Österbo/Ybbåsen (särskilda bo-
enden), Centralskolans utbyggnad och Centrumhuset 
(kommunhuset) har fortskridit under året. Centralsko-
lans ombyggnation är påbörjad och Österbo är i plane-
ringsstadiet. En utredning avseende fortsatt hantering 
och användning av Ybbåsen genomförs våren 2022. 
Även utbyggnad av fiber till landsbygden är i stort sett 
genomförd under 2021.

Förskolorna genomförde på prov utökad tid i den 
allmänna förskolan det vill säga barnen i åldern 3–5 
år. De erbjöds 25 timmar pedagogisk verksamhet, 
vilket är en ökning med 10 timmar. Då nyttjandet 
och effekterna var ringa så avslutades projektet under 
slutet av 2021.

I det treåriga samverkansprojektet med Skolverket och 
Mittuniversitetet ”Samverkan för Bästa Skola” SBS 
har samtliga nivåer inom organisationen kommit in i 
en intensiv period med olika utvecklingsinsatser på 
de olika enheterna. Projektet är planerat att avslutas 
sommaren 2022.

Ugglebadet har haft stängt under våren på grund av 
pandemin. Dessutom fick man stänga i november för 
byte av klorhanteringen i bassängerna. Under 2022 
kommer man fortsätta upprustning av bland annat 
filteranläggningen.

Kulturskolan har under pandemin till stor del använt 
sig av Studyalong. Ett elevsystem där varje enskild 
elev och varje grupp har ett iRum, där läraren och 
eleverna kan ha direktkontakt via videochat, eller 
lägga upp videofilmer med uppträdanden, läxhjälp, 
inspelade lektioner, noter, inspelade stämmor och 
bakgrunder med mera. Perstorps arbete kring detta är 
något som uppmärksammats nationellt. Perstorp arbe-
tar för att ingå i ett kommunsamarbete som sträcker 
sig över hela Sverige för att tillsammans ge fler barn 
möjlighet att musicera.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG
Den ryska invasionen av Ukraina skakar för närva-
rande om hela Europa. Vad utgången av detta blir vet 
vi i nuläget inte. Effekten för världen, Sverige och 

Perstorp kommer troligtvis bli kostsam på flera plan 
oavsett utgång. Perstorp förbereder sig som övriga 
kommuner för förstärkt beredskap utifrån den hotbild 
som finns i omvärlden.

Som en direkt effekt av invasionen ser vi än en gång 
flyktingströmmar i Europa. Perstorp har tidigare haft 
ett högt mottagande och har haft en väl fungerande or-
ganisation för att hantera detta. Om detta är något som 
ska återuppbyggas får framtiden utvisa. En ekonomisk 
effekt kan bli ett försämrat finansnetto för kommu-
nen. Det är en följd av fallande börser och ökade 
räntor kombinerat med högre kostnader för olja, gas, 
livsmedel och vissa andra importvaror. Efter ett par 
år med fluktuerande skattunderlagsprognoser till följd 
av pandemin finns nu osäkerhet än en gång avseende 
skatteunderlaget utifrån det förändrade säkerhetsläget. 
Detta skapar osäkerhet och svårighet i planeringen av 
verksamheten framöver då de ekonomiska förutsätt-
ningarna snabbt kan ändras.
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Styrning och uppföljning   
av den kommunala verksamheten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska 
organ. Fullmäktiges ansvar är att styra kommunkon-
cernens verksamhet med utgångspunkt i gällande 
lagar, förordningar och annan statlig styrning. Vidare 
beslutar kommunfullmäktige om vision och förhåll-
ningssätt som ger en riktning hur arbetet ska utföras.

Ekonomistyrningen utgörs av ramar och en resurs-
fördelningsmodell där kommunens finansiella mål 
formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar 
beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommu-
nen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur 
nämndernas budgetar ska räknas upp utifrån volym-
förändringar. Genom budgeten omsätts de politiska 
prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas 
verksamhet. Nämnderna tar i budgeten fram förslag 
till mål och ekonomiska ramar för den egna verksam-
heten. Kommunstyrelsen bereder nämndernas förslag 
och därefter fastställer kommunfullmäktige kommu-
nens budget.

Målstyrningen utgår från att kommunfullmäktige 
beslutar om målområden och mål som alla nämnder 
och styrelser ska förhålla sig till. Fullmäktige faststäl-
ler dessutom kommunövergripande styrdokument som 
förtydligar ett förhållningssätt eller en viljeinriktning. 
Nämnder och styrelser beslutar om sina mål och tjäns-
temannaorganisationen ska i sina verksamhetsplaner 
beskriva hur arbetet ska utföras för att nå nämndens 
beslutade mål. Nämnderna ska även arbeta utifrån 
sina basuppdrag. De består av nämndernas uppdrag 
enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglemen-
tet och av de lagar och förordningar som styr nämn-
derna. Samtliga nämnder och styrelser ska löpande 
följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt vidta 
nödvändiga åtgärder vid avvikelser. I uppföljningen 
ska nämnder och styrelser redovisa hur de bidragit till 
den gemensamma utvecklingen samt på vilket sätt de 
bidrar till fullmäktiges måluppfyllelse. För att kunna 
följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges 
mål och nämndernas mål tas en eller flera indikatorer 
fram för respektive mål. Verksamheten kan löpande 
påverkas genom nya styrdokument, beslut eller genom 
nya uppdrag från kommunfullmäktige.

Kvalitetsstyrning sker genom att kommunstyrel-
se och respektive nämnd arbetar systematiskt med 
internkontroll för att identifiera risker, avvikelser 
och förbättringsåtgärder som ska bidra till verksam-
hetsutveckling och kvalitetssäkring. Utveckling av 
verksamheten ska ha sin utgångspunkt i lagstiftning 
samt i de behov som Perstorps kommuninvånare har 
av kommunens service och tjänster.

ANSVARSSTRUKTUR
I kommunkoncernen finns flera nivåer av politiska 
instanser: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna samt styrelserna för de kommunala bola-
gen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt 
och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäk-
tiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäkti-
ges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och 
utvärdera den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kom-
munala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga 
nämnders verksamhet men också över de kommuna-
la bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen arbetar till största delen med över-
gripande planering och förutsättningar för kommu-
nens verksamheter.

Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för 
den löpande verksamheten och fattar beslut om den. 
Varje nämnd formulerar och beslutar om mål för sina 
verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt 
ansvar för sin verksamhet. De kommunala bolagen 
bedriver sin verksamhet utifrån bolagsordning, ägar- 
direktiv och kommunfullmäktiges övriga beslut.

Utöver den politiska organisationen finns en tjänste-
mannaorganisation som ska verkställa de beslut som 
politiken beslutar om. Tjänstemannaorganisationen 
ska arbeta för att uppfylla fullmäktiges och nämnders 
mål och att verksamheten bedrivs med god ekonomisk 
hushållning.

STRUKTUR OCH STYRNING AV DEN 
KOMMUNALA KONCERNEN
Styrning och uppföljning utgår från målen för verk-
samheterna i den kommunala koncernen. Ekonomis-
ka ramar och mål sätts, sedan är det nämnden eller 
styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår 
målen. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god 
ekonomisk hushållning samt om riktlinjer och över-
gripande styrdokument.

Det finns tre typer av verksamheter inom koncernen; 
verksamheter som huvudsakligen finansieras av skat-
ter och statsbidrag, verksamheter som finansieras med 
självkostnadsreglerade avgifter och affärsdrivande 
verksamhet

Styrdokument används för att förtydliga den politiska 
viljan och garantera en effektiv och säker verkstäl-
lighet. Det kan handla om utveckling (planer och 
program), förhållningssätt (policyer) och rättssäker 
hantering (riktlinjer).

KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT 
ÖVER NÄMNDER OCH BOLAG
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över 
kommunens samlade verksamhet, vilket omfattar 
såväl nämnder som kommunala bolag.

Budget, verksamhetsplaner, delårsrapporter, bokslut 
och intern kontroll utgör viktiga styrdokument som 
ger underlag för kommunstyrelsens arbete med upp-
sikten.

Varje nämnd lämnar en prognos vid tertialrapport 1 
(april). Prognosen innefattar enbart ekonomi. Efter 
augusti månad görs ett delårsbokslut (tertialrapport 2) 

där nämnderna följer upp såväl verksamhet som eko-
nomi samt lämnar ytterligare en prognos för målupp-
fyllelse och ekonomi för året. Vid årets slut rapporte-
rar alla nämnder, via sina bokslut, om året som gått.

De kommunala bolagen rapporterar via tertialrapport 
2 och bokslut. Bolagens styrelse ska också årligen i 
förvaltningsberättelsen, utöver de krav som ställs i ak-
tiebolagslagen, redovisa hur verksamhet bedrivits och 
utvecklats utifrån bolagsordningen för att lekmanna-
revisorer och kommunstyrelsen ska kunna utföra sin 
uppsiktplikt.

INTERNKONTROLL
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och 
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäkti-
ge har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrel-
sen ska enligt kommunallagen leda och samordna 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att 
samordna den interna kontrollen, som regleras i rikt-
linjer för internkontroll. Bolagens styrelser ska årligen 
arbeta med den interna kontrollen som återrapporteras 
till kommunfullmäktige i respektive bolags styrel-
serapport. Alla nämnder ska varje år lämna in plan 
för internkontroll och en uppföljningsrapport. Varje 
nämnd gör en sammanfattad bedömning av arbetet 
med den interna kontrollen under året.
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Sammanfattning av nämndernas internkontroll

Sammanfattning Svag Tillfredställande God Mycket god

Kommunstyrelsen X

Barn- och utbildningsnämnden X

Socialnämnden X

Kultur- och fritidsnämnden X

Byggnadsnämnden X

Räddningsnämnden X

Överförmyndarnämnden 4K X

Processen för internkontroll under året har fungerat 
bra. Respektive nämnd har arbetat mer aktivt med sin 
internkontrollplan än tidigare år vilket är positivt för 
kommunens kvalitets- och verksamhetsutveckling. De 
brister som har uppmärksammats via kontrollmoment 
har medfört åtgärder i verksamheten, en del är redan 
genomförda medans andra fortfarande pågår. Det är 
viktigt att de brister verksamheten hittar via kontrol-
ler följs av åtgärder för att kvalitetssäkra verksam-
hetsprocessen. Utan åtgärder kommer risken bestå och 
processen fortfarande inneha brister.

Kommunen behöver fortsatt utveckla metodiken inom 
internkontroll för att kvalitetssäkra våra interna pro-
cesser. Internkontroll är ett av flera verktyg som ska 
bidra till kvalitetssäkring och utveckling av Perstorps 
organisation.

JÄMFÖRELSE ANDRA KOMMUNER/KKIK
Perstorps kommun är med i Kommunens Kvalitet 
i Korthet som är en kvalitetsmätning som drivs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med 
projektet är att kommuninvånarna ska få informa-
tion om kvaliteten på den service som kommunen 
tillhandahåller. Det ska också vara ett underlag för 
dialog mellan kommuninvånare och politiker om 
kommunens resultat samt utgöra ett underlag för en 
del av styrningen och verksamhetensutvecklingen i 
kommunen.

Tabellen till höger presenteras utvalda nyckeltal inom 
KKIK. Flera nyckeltal i KKIK finns i fullmäktiges 
indikatorer och presenteras i det avsnittet (2.7.2). Det är 
en viss förskjutning av resultat därav kan utfall för 2021 
saknas. Alla nyckeltal inom KKIK finns på kolada.se

Perstorp har varit en aktiv medlem i KKIK sedan 
2017 där representant från kommunen (projektledare) 
varit en del i utvecklingen av KKIK tillsammans med 
resterande kommuner i Sverige. KKIK har även blivit 
mer aktuellt inom kommunens verksamheter som en 
del i utvecklingsarbetet.

Under denna period så har Perstorps utvecklingsarbe-
te tagit mer avstamp utifrån våra resultat men också 
kommuninvånarens behov. Detta blir extra märkbart 
utifrån de positiva trender och resultat kommunen har.

Inom individ- och familjeomsorgen så har verksam-
heten börjat mäta klienters uppfattning av det stöd och 
hjälp de får (2018). 89 % av de tillfrågade klienterna 
inom IFO anser att deras situation har förbättrats 
sedan de har haft kontakt med socialtjänsten (73 % 
2018). Väntetiden för sökande av försörjningsstöd 
från ansökan (nybesök) till beslut har nästan halve-
rats (43 dagar 2017 till 24 dagar 2021). Individ- och 

familjeomsorgen har en högre kostnad än riket, mest 
beroende på kostnader inom barn- och ungdomsvård. 
Men det behöver också satsas inom socialtjänsten för 
att bryta den socioekonomiska utsattheten i kommu-
nen, främst via förebyggande åtgärder.

Kostnaden per elev i grundskolan ökar succesivt men 
är fortfarande under kommuners snittkostnad per 
elev. Perstorp har historiskt haft en lägre kostnad per 
elev jämfört med riket. Med tanke på de utmaningar 
som Perstorp har är satsningar på skola/utbildning en 
nyckelfaktor. Utifrån grundskolans förutsättningar 
som ej skolan direkt kan påverka presterar elever i 
Perstorp bättre än vad som förväntas.

Deltagartillfällen för barn och unga i idrottsförening-
ar har en negativ trend sedan 2013, Även aktivitets-
tillfällen på Perstorps bibliotek har en negativ trend 
sedan 2016. Dessa aktiviteter utanför skolan är viktiga 
för barn och ungas umgänge, samhörighet och hälsa.

NYCKELTAL KKIK

Verksamhetsmått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Riket 2020 Trend

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kom-
munala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 40,27 10,72 - 21,89

Brukarbedömning individ- och familjeom-
sorg totalt  - förbättrad situation, andel (%)

56,52 86,67 89,47 -

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/
inv 7-20 år 18,82 13,45 - 28,85

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i mate-
matik, kommunala skolor, andel (%) 79,3 68,9 76,8 87,8

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott 
och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

90,9 81,8 81,4 91,4

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola 
som helhet, positiva svar, andel (%)

- 42,86 - -

Elever på SFI som klarat minst två kurser, 
av nybörjare två år tidigare, andel (%) 44 53,33 - 38,02

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)

- 36,17 - 51,33

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%)

63,29 71,88 61,54 71,33

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 144 726,57 157 514,36 - 157 979,23

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, 
kr/elev

108 898,27 110 962,93 - 113 419,64

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 6 642,02 5 977,66 - 5 043,87

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 234 482,22 233 657,78 - 248 785,47

Resultat vid avslut i kommunens arbets-
marknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, andel (%)

36,78 50,62 43,55 57
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Perstorp hade 36 % i svarsfrekvens i medborgarunder-
sökningen 2021, 361 perstorpsbor svarade, rikets snitt 
var 38 %. Medborgarundersökningen har förändrats 
så pass mycket för 2021 vilket innebär att jämförelser 
bakåt inte är möjligt.

Det är inte någon större skillnad mellan kvinnor 
och män i ovan fyra frågeställningar. I kommunens 
nulägesanalys stod fyra utmaningar i fokus. Trygghet, 
Skola/skolresultat, arbetslöshet/arbetsmarknad och 
brottslighet. Perstorpsborna har en mer negativ upp-
levelse som kommun i helhet jämfört med vad andra 
kommuninvånare tycker om sin kommun..

Ett område som står ut negativt i medborgarundersök-
ningen är tryggheten i samhället, Perstorpsborna är 
generellt oroliga för att gå ut i Perstorp. Endast hälften 
(56 %) känner sig trygg när det är mörkt ute i Pers-
torp. Det finns en stor oro för våldsbrott och inbrott i 
sin bostad.

Perstorpsborna tycker att boende och boendemiljö i 
kommunen är väldigt bra, generellt sätt bättre än riket 
generellt. Närhet till natur, att det är tyst och lugnt 
samt bra förbindelser med kollektivtrafik är utmär-
kande för Perstorp. 9 av 10 perstorpsbor tycker att 
boende och boendemiljö är bra här. Perstorpsborna 
upplever att det finns goda möjligheter till idrott, mo-
tion och friluftsliv i kommunen. Skötseln av badplat-
ser och underhåll av den offentliga miljön lyfts också 
fram. Miljöfrågan bli allt viktigare, möjligheten till att 
återvinna avfall utan bil samt utbudet av återvinnings-
centraler i Perstorp är mycket god.

 

Verksamhetsmått Utfall 2021 Riket 2021

Medborgarundersökningen 
–	Kan	rekommendera	andra	att	flytta	till	kommunen,	andel	(%)

28 62,3

Medborgarundersökningen 
– Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)

71,8 80,6

Medborgarundersökningen 
– Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

76,9 92

Medborgarundersökningen 
–	Invånarnas	möjlighet	till	insyn	och	inflytande	över 
kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

15,5 18,7

Medborgarundersökningen  
– Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts-  
och motions-anläggningar, andel (%)

79,2 78,9

Medborgarundersökningen  
– Skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra, andel (%)

84,3 77,7

Medborgarundersökningen - Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är 
bra, andel (%)

91,7 78,3

Ekonomisk ställning

Resultatet visar om resurserna kommunen förbrukar 
täcks av intäkter, skatter och andra medel. Om kost-
naderna överstiger intäkterna uppstår obalans. Genom 
att analysera och jämföra flera år kan man också mäta 
utvecklingen. Rör sig kommunen mot obalans eller 
ökad obalans visar det att den finansiella motstånds-
kraften (kapaciteten) urholkas. Man mäter alltså den 
ekonomiska förmåga kommunen har på lång sikt ur 
ett finansiellt perspektiv. I analysen avseende koncer-
nens ekonomiska ställning används fyra aspekter som 
ska ge en så heltäckande bild som möjligt: det finan-
siella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållan-
den och kontrollen över den finansiella utvecklingen.

I analysen avseende koncernens ekonomiska ställning 
används fyra aspekter som ska ge en så heltäckande 
bild som möjligt: det finansiella resultatet, kapacitets-
utvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över 

den finansiella utvecklingen.

Analysen tar avsteg i de sammanställda räkenskaper-
na. Där sammanförs kommunen och dess bolag på 
ett sätt som kan likställas med koncernredovisning. 
De sammanställda räkenskaperna omfattar juridiska 
personer, där kommunen har ett inflytande om minst 
20 procent.

Den samlade koncernen redovisade ett överskott på 
28,7 mnkr.

Kommunens resultat om 24,6 mnkr motsvarar 5,1 % 
efter finansiella poster jämfört målvärdet om 2 % över 
en löpande fyraårsperiod. Kommunens resultat för-
sämrades med 4,1 mnkr men både 2020 och 2021 har 
varit år där resultatnivån har legat ovanligt högt.

RESULTAT

(mnkr) 2019 2020 2021

Perstorps Bostäder AB  2,7  2,6 2,8

Perstorps Fjärrvärme AB  2,5  2,2 2,8

Perstorp Näringslivs AB  0,6  1,7 1,4

NÅRAB  1,5  0,6 -0,5

Kommunen  -55,1  26,4 24,6

Koncerneliminering  -1,8  -0,7 -2,4

Total -49,6 32,8 28,7

En grundläggande faktor avseende god ekonomisk 
hushållning är att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Detta skapar möjlighet för att finansiera investeringar 
och värdesäkra pensionsåtaganden. Affärsverksamhet 
ska generera avkastning till kommunen.

Tabellen ovan åskådliggör bolagens resultat. Kom-
munkoncernens resultat 28,7 mnkr var något sämre än 
2020. Jämförelse med 2019 påverkas av kommunens 
partiella inlösen av pensionsskuld som genomfördes 
och påverkar resultatet negativt men var av engångs-
karaktär. Resultatet både för 2020 och 2021 är betyd-
ligt högre än budgeterade resultat inom kommunen, 
främst till följd av ökade skatteintäkter hänförligt till 
pandemin, och kommer utifrån budgetförutsättning-

arna framöver minska framöver. Även nämndernas 
positiva budgetavvikelse bidrog med 6,5 mnkr till det 
resultatet.

Kommunkoncernens resultat är starkt och bidrar till 
en stabil ekonomisk bas.

Näringslivsbolaget bibehåller i det närmaste sitt 
resultat från 2020 efter att de utökat sin omsättning 
genom att hyra ut Hotellet till Munka Folkhögskolas 
verksamhet i Perstorp. Fjärrvärmebolagets resultat är 
relativt stabilt historiskt och pandemin har inte påver-
kat omsättningen nämnvärt. Även Perstorps Bostäder 
har ett stabil ekonomiskt resultat sett över ett par år.

SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersök-
ning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta 
hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de 
nöjda med och vad kan förbättras? Frågorna besvaras 
med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men 
samtliga går att gruppera i negativ och positiv.

Undersökningen skickas ut till slumpmässigt utvalda 
kommuninvånare 18 år eller äldre från befolkningsre-
gistret, det är 1000 Perstorpsbor som får möjlighet att 
svara på medborgarundersökningen som genomförs 
en gång per år. Underlaget används som en del i kom-
munens verksamhetsutveckling.
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De avgiftsfinansierade delarna av kommunens 
verksamhet redovisar enligt lagkrav nästan alltid ett 
nollresultat. Det beror på att resultaten skuld- eller 
fordringsförs. Dock hade vatten- och avloppsverksam-
heten underliggande underskott både 2020 och 2021. 
Sammanlagt hade vatten- och avloppsverksamheten 
en bokföringsmässig fordran på Va-kollektivet på 4 
mnkr. Detta kommer bli en utmaning framöver, både 
att återställa tidigare negativt resultat inom tre år men 
även finansiera framtida investeringar. Taxehöjning 
för 2022 är beslutad.

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Verksamhetens intäkter
Det är stor skillnad på hur de olika delarna finansie-
ras. För avgiftsfinansierad och affärsdrivande verk-
samhet är det avgifter eller verksamhetsintäkter som 
står för hela eller nästan hela finansieringen, medan 
de skattefinansierade verksamheterna finansieras 
framförallt av skatter och generella statsbidrag

Intäkterna för koncernen ökade med 1 % varav kom-
munen stod för ökningen.

Intäkterna för kommunen ligger relativt lika jämfört 
2020 dock en svag ökning. Intäkterna från migrations-
verkets minskar i takt med att mottagandet sjunker. 
Däremot har övriga statsbidrag ökat under året till följd 
av olika statliga satsningar, delvis i efterdyningarna 
kring pandemin. Dessutom har intäkterna ökat inom 
exempelvis bygglov, sanktionsavgifter etc cetera.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för kommunkoncernen öka-
de med 2,3 % 2021 jämfört 2020 då de ökade med 1 
%. Ökningstakten är trots det relativt låg i förhållande 
till inflation och löneökningstakten i koncernen.

I takt med att riktade bidrag kommer kommunens 
verksamheter till del ökar även kostnadsmassan i 
motsvarande omfattning. Det omvända förhållandet 
uppstår när statsbidrag uteblir. Exempel på detta är 
likvärdig skola, migrationsintäkter och skolmiljar-
den. Kommunen har fortsatt haft kostnadsökningar 
avseende pandemin dock inte i lika hög omfattning 
som 2020.

Förutom kostnadsökningar inom löneökning och upp-
räkning av priser syns ytterligare kostnadsökningar 
som behöver beaktas framöver. Kostnader för ekono-
miskt bistånd är en sådan del där dessa ökar. Arbete 
för att minska detta sker tvärsektoriellt men effekten 
av dessa satsningar sker oftast inte på en dag. Kost-
nadsökningar finns även inom bland annat grundsko-
la, då fler väljer fristående alternativ.  LSSkostnader-
na har också ökat för kommunen med cirka 3 mnkr 
och en ytterligare ökning framöver förväntas.

Skatteintäkter och generella bidrag
Skatteintäkterna och generella bidrag ökade med 
1,6 %, motsvarande 7,7 mnkr, under 2021 och beror 
främst på slutavräkningen för 2020 och 2021. Sväng-
ningarna i ekonomin under pandemin har gjort att 
skatteprognoserna svängt mer än vanligt och därmed 
varit svårt att beräkna. Dock är det inte lika stor 
ökning av intäkterna som 2020 vilket var ett år då 
de generella bidragen beslutades under året utifrån 
pandemins effekter. Skattekraft per invånare är 179 
594 kr vilket är lågt i förhållande till rikets 233 600 
kr. Rikets index är 100 och Perstorps 76,9, lågt värde 
indikerar låg skattekraft. Skattekraften i Perstorp har 
tidigare försämrats under ett par år men verkar ha 
stabiliserats något.

Avskrivningarna har ökat med 1,2 mnkr, varav kom-
munens andel 1,1 mnkr. Avskrivningarna kommer öka 
framöver inom hela koncernen i takt med att de större 
investeringarna färdigställs och aktiveras, uppskatt-
ningsvis kommer driften påverkas på sikt med ett par 

mnkr. De större byggprojekten har en relativt lång 
avskrivningstid men även dessa bidrar till en ökad 
kostnadsbild och belastar resultatet över längre tid. 
Även bolagens förvärv och kommande renoveringar 
kommer bidra till ökade avskrivningskostnader.

Avskrivningar

(mnkr) 2019 2020 2021

Kommunkoncernen  32,7  34,3 35,5

Kommunen  19,7  20,5 21,6

-varav skattefinansierad verksamhet  16,2  16,1 17

-varav avgiftsfinansierad verksamhet  3,5  4,4 4,6

Befolkning

Verksamhetsmått Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022

Befolkningsmängd 7 492 7 476 7 565 7 530

ÅRETS INVESTERINGAR

(mnkr) 2019 2020 2021

Kommunkoncernen  63,1 82,3 147,1

Kommunen  24,9  33,4 63,4

-varav skattefinansierad verksamhet  24,9  26,5 54,9

-varav avgiftsfinansierad verksamhet  *  6,8 8,5

En, för Perstorps mått mätt, hög inflyttning har 
skett under 2021. I befolkningstalet tar man hänsyn 
till antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade i 
kommunen. En komplett analys kommer fås och 
presenteras för politiken under våren men siffrorna 
indikerar att utfallet i första hand bygger på in/utflyt-
ning. Antalet födda/döda är relativt jämnt. Detta är en 
direkt effekt av de antal nybyggnationer som gjorts 

under året. Då det finns fler nybyggnationsprojekt på 
gång under 2022 och framåt finns förhoppning om att 
denna positiva effekt fortsätter. Även en något högre 
skattekraft finns i skatteunderlagsberäkningarna. För 
skatteintäkterna kommer detta framöver ge en positiv 
effekt. Dessa bygger på föregående års utfall så en 
viss eftersläpning finns.

Kommunkoncernen har en hög investeringstakt 2021. 
Inom bolagen är det främst Perstorp Näringslivs AB 
som ökat investeringsgraden till följd av renoveringen 
av Centrumhuset.

Av kommunens totala investeringsbudget om 80,5 
mnkr har 15,9 mnkr överförts från 2020 års investe-
ringsanslag. Av totala budgetmedel har 63,4 mnkr an-
vänts vilket motsvarar en genomförandegrad om 79%. 
2020 var den enbart 50%. En avgörande faktor är att 
de stora investeringsprojekten såsom fiberutbyggnad, 
Centralskolan et cetera har påbörjats.

En ny investeringspolicy för kommunen är framtagen 
och beslutad under hösten 2021 vilket förhoppnings-

vis kommer leda till en bättre likviditetsplanering och 
jämnare genomförandegrad framöver.

Historiskt har koncernens investeringsnivå varit 
relativt hög men har berott på enstaka större investe-
ringar. 2018 byggde kommunen Ugglehallen och 2019 
investerade Fjärrvärmebolaget i en ny panna. 2020 års 
investeringsnivå var förhållandevis låg men under året 
har genomförandet av större investeringar påbörjats 
inom koncernen. Framöver behöver investeringstakten 
minska för att ge kommunen en möjlighet att skapa 
likviditet och minska skuldsättningen.
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Budgetföljsamhet

(mnkr) Delår Utfall Avvikelse

Kommunfullmäktige/revision 0,1 0,1 0

Kommunstyrelsen -0,6 1,5 2,1

Barn-och utbildningsnämnden -1,3 4,0 5,3

Socialnämnden -6,3 -1,7 4,6

Byggnadsnämnden 0,3 0,7 0,4

Räddningsnämnden 0,5 0,4 -0,1

Kultur- och fritidsnämnden -0,1 1,1 1,0

Finansverksamhet 20,2 18,5 -1,7

Perstorps bostäder AB 2,4 2,8 0,4

Perstorps fjärrvärme AB 3,4 2,8 0,6

Perstorps näringslivs AB 0,6 1,4 0,8

NÅRAB 0,2 -0,5 -0,7

Koncerneliminering 0 -2,4 -2,4

Total 19,4 28,7 10,3

Effekt på koncernens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr

Skatteintäkter 1 kr i kommunalskatt 14,4

Generella statsbidrag och utjämning 10 invånare 0,6

Riktade bidrag 1 % 0,7

Löpande avgifter, hyror och ersättningar 1 % 1,1

Effekt på koncernens kostnader Förändring Effekt +/- mnkr

Personalkostnader, exkl. pensionskostnader 1 % 3,3

Pensionskostnader 1 % 0,3

Köp av tjänst 1 % 1,0

Bidrag och transfereringar 1 % 0,2

Förändrad upplåningsränta 1 % 2,0

RISKKONTROLL

KÄNSLIGHETSANALYS

Kommunfullmäktige har ett mindre överskott till 
följd av digitala möten under året och minskat antal 
ledamöter.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om 
1,5 mnkr. En klar förbättring jämfört tidigare progno-
ser då styrelsen närmade sig underskott. Den största 
förklaringen till avvikelsen jämfört prognosen är att 
de åtgärder som vidtogs under sen höst gav önskad 
effekt. Det gav dock även den effekten att övriga 
verksamheter som höll igen för att hantera under-
skottet för helheten även genererade överskott vilket 
inte hade behövts i den utsträckning som förutsågs. 
Ytterligare en faktor till det förbättrade resultatet är 
försäkringsersättningen för hembygdsgården som inte 
räknats med i tidigare prognoser då den var osäker. 
Del av ersättning har bokförts 2021 då indikation har 
getts från försäkringsbolaget. Exakt belopp ges under 
kvartal 1. En försiktighet har därmed iakttagits vid 
uppbokning av intäkter.

Kommunstyrelsen har under kommande år utmaning-
ar kring de ökade kostnaderna avseende material och 
livsmedel men även ökade kapitalkostnader till följd 
av exempelvis fiberutbyggnaden.

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett betydligt 
bättre resultat än tidigare prognostiserat. 1,3 mnkr av 
underskottet har dock kompenserats under året till 

följd av pandemin. Av resterande 4,7 mnkr avser 3,0 
mnkr förskoleverksamhet. Platserna utökades inför 
budget 2020 men har varit lägre efterfrågan under 
pandemin. Även en tendens till mindre barnkullar kan 
ses i statistiken. Under hösten 2021 genomfördes ett 
projekt inom ramen för given budget, där tretimmars-
barn erbjöds extra tid i syfte att öka måluppfyllelsen 
för språkutveckling. Då nyttjandet och effekterna var 
ringa så avslutades projektet under slutet av 2021.

Grundsärskolan har också ett överskott då volymerna 
minskar. Däremot är volymerna inom interkommunal 
grundskola fortsatt hög jämfört budget.

Även vuxenutbildningen genererar överskott till följd 
av att beslut kring lägre självfinansieringsgrad under 
pandemin för statsbidrag tagits under året. Däremot 
har verksamheten svenska för invandrare svårigheter 
att uppnå budget i balans då fler elever inte uppfyller 
kraven för ersättning via etableringsstöd.

Socialförvaltningen har haft stora svårigheter att 
uppnå en budget i balans för 2021. Ersättningarna 
från migrationsverket sjönk kraftigt under 2021. Att 
minska beroendet av dessa statliga medel har varit 
en stor finansiell utmaning både för förvaltningen 
och kommunen. Dessutom har kostnaderna avseende 
försörjningsstödet ökat markant, cirka 30 % jämfört 
2020. Anledningen är bland annat fler nyansökningar 

samt att vissa ärenden successivt flyttats över från 
integrationsenheten till det ordinarie försörjningsstö-
det. För att försöka motverka kostnadsökningen inom 
verksamheten samverkar man med vuxenutbildningen 
och arbetsmarknadsenheten i den så kallade Framtids-
resan.

Det ekonomiska läget för socialförvaltningen har varit 
bekymmersamt under året. KPMG gjorde en genom-
lysning av förvaltningen och kom bland annat fram 
till att en ramtilldelning behövdes. Kommunfullmäk-
tige har under hösten beslut om uppräkning av bud-
getramen som för att förvaltningen ska ges möjlighet 
till rimliga budgetförutsättningar. I rapporten har man 
även gjort en jämförelse med strukturellt liknande 
kommuner där det framgår att verksamheterna med 
undantag av barn- och ungdomsvården ligger på en 
rimlig kostnadsnivå.

Kostnaderna för LSSverksamheten har även ökat un-
der året till följd av ökat vårdbehov. Ett nytt LSSbo-
ende planeras på hemmaplan för att på sikt undvika 
att köpa dessa platser externt. En hemmaplanslösning 
bidrar både till bättre kvalitativ verksamhet samt 
bättre ekonomiska förutsättningar.

Utfallet för socialförvaltningen blev dock bättre än 
förväntat i delårsrapporten, dels till följd av ramtill-
skott men även ökade statliga projektmedel.

Byggnadsnämndens resultat är bättre än förväntat 
främst inom bygglovsverksamheten där högre intäkter 
i form av bygglov och sanktionsavgifter varit högre än 
budgeterat.

Räddningsnämndens budgetföljsamhet anses god. 
Överskottet kommer till större delen till följd av va-
kant tjänst som från och med januari 2022 är tillsatt. 
Dessutom har verksamheten haft högre intäkter men 
dessa har använts till inköp av främst arbetsmiljöåt-
gärder samt utbyte av bland annat skumvätska.

Kultur och fritidsnämnden befarande inför delåret 
ett underskott främst inom Ugglebadets verksamhe-
ter som fått hålla stängt en stor del av våren. Badet 
var en av de verksamheter som fick ett extra tillskott 
från fullmäktige för att hantera detta. På grund av 
pandemin har ett flertal verksamheter hållit minimal 
verksamhet igång såsom fritidsgårdar och kulturskola. 
Dessutom har arrangemang såsom Perstorpsdagarna 
ställts in. Effekten av detta genererar ett stort över-
skott på totalen.

Bolagen, förutom Nårab har ökat sin omsättning 
under hösten och visar därmed ett bättre resultat än 
prognostiserat. Även här har försiktighet iakttagits i 
prognoserna.

Perstorp är beroende av omvärlden inom ett flertal 
områden. Dessa ger effekter på kommunens intäkter 
och kostnader. Känslighetsanalysen visar hur olika 
intäkts- och kostnadsposter kan påverka resultatet om 

de förändras. Störst effekt har skatteintäkterna. På 
kostnadssidan är det personalkostnaderna som driver 
kostnadsutveckling.
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God ekonomisk hushållning

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING
De mål som beslutats i fullmäktige skapar en tydlig 
viljeinriktning och styrning mot Perstorps vision. 
Respektive nämnd bryter ner fullmäktiges mål utifrån 
sitt grunduppdrag. Nämndens mål bryts sedan ner mot 
verksamhetsmål och medarbetarmål med fokus på ak-
tiviteter. Med en sådan målkedja skapar kommunen en 

tydlig riktning för både verksamhet och medarbetare. 
Målen följs upp två gånger per år, i halvårsbokslut och 
årsredovisning. Verksamheter i organisationen arbetar 
kontinuerligt med sina mål med stöd av de aktiviteter 
som beskrivs i verksamhetsplanen. Det är via dialog 
mellan chef och medarbetare denna planering 
genomförs.

En öppen och modern kommun i framkant
Perstorps kommun är en plats där varje kommun-
invånare känner sig trygg och delaktig i platsens 
utveckling
 
Perstorpsborna upplever en hög grad av otrygghet 
utifrån medborgarundersökningen 2021. Antal anmäl-
ningar gällande grova våldsbrott har ökat med ca 50% 
sedan 2019. Är det så att fler har blivit benägna att 
anmäla händelser eller händer det mer av denna typ av 
brott i Perstorp?

Perstorps interna mätning av delaktighet har en posi-
tiv trend, mätningen visar en samlad bild på kommu-
nens olika former av kommunikation och dialog med 
kommuninvånare. Kommuninvånaren är en viktig 
faktor för att inhämta information samt att samarbeta 
mot kommunens vision. Möjligheten till att vara del-
aktig som kommuninvånare ska vara hög och utveck-
las via bättre medborgardialoger på olika nivåer.

Kränkningar i förskolan/grundskola har ökat un-
der senare delen av 2021, skolan arbetar aktivt med 
värdegrundsfrågor för att minska kränkande särbe-
handling och för att öka tryggheten för eleverna i 
skolan. Socialförvaltningen använder sig av brukar-
undersökningar via socialstyrelsen som verktyg för att 
kontinuerligt öka delaktighet. Här har förvaltningen 
förbättrat delaktigheten både inom vård och omsorg 
och individ- och familjeomsorgen.

Inom plan och byggförvaltningen har information 
på hemsidan utvecklats samt servicetjänster har 
utvecklats via nya Etjänster och ny digital tomtportal. 
Trygghetsvandringar har anordnats inom förvaltning-
en och delaktigheten möjliggörs genom att kommun-
invånare kan lämna in synpunkter på detaljplaner och 
liknande utvecklingsarbete kopplat till boendemiljö.

Perstorp har fortsatt en utmaning med tryggheten och 
att öka delaktighet mellan kommunorganisationen och 
kommuninvånare. Trygghetssatsningar samt initiativ 
med medborgardialoger tar ännu mer fart under 2022.

En kommun för arbete och företagande
Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp 
– kommunens kontakter med företagen ska känne-
tecknas av professionellt bemötande, servicekänsla 
och lösningsfokus
 
Perstorps företagsklimat har utifrån rankingen 
förbättrats från föregående år. Resultatet tros ha 
påverkats av att kommunen har varit mer aktiv ute 
hos näringslivet vilket är en viktig faktor för ett bra 
samarbete. Samarbete tillsammans med det lokala 
näringslivet är av yttersta vikt för att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt och nyetableringar. Det finns för-
bättringsmöjligheter hur kommunen gynnar lokala fö-
retag via upphandlingar samt att näringslivet upplever 
att de påverkas negativ av brottslighet och otrygghet. 
Den årliga studie och yrkesvalsarbete i grundskolan 
har genomförts via studiebesök och Prao-verksamhet, 
viktiga aktiviteter för att skapa intresse och visa på 
möjligheter för barn och unga.

Antal startade företag per 1000 invånare i Perstorp 
är lägre än rikets snitt och trenden har varit det över 
längre tid, Nystartade företag 2020 var 35 st. Här är 
också kommunens arbete med att skapa förutsättning-
ar för företag av största vikt. Tillväxt och nyetable-
ringar leder till arbetstillfällen lokalt i Perstorp.

Kommunens företagsservice mäts inte idag vilket är 
ett av flera initiativ som sker under 2022, Perstorp 
kommer att använda sig av verktyget insikt via SKR 
framöver. Företagsservice är något alla verksamheter 
behöver arbeta med i samverkan med näringslivschef.

Samverkan mellan kommun och företagare gällande 
gemensamma arrangemang och publika tillställningar 
har nästan upphört under pandemin. Ett arbete som 
behöver ta fart under 2022 för att möjliggöra ett så 
rikt och bra föreningsliv och företagande som möjligt.

Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad 
arbetsmarknad och ges förutsättningar för själv-
försörjning
 
Perstorp har en låg grad förvärvsarbetande invånare 
jämfört med andra kommuner. Den negativa trenden 
började 2001 och har efter det fortsatt med tiden. 
Andelen förvärvsarbetande har ”stabiliserats” på ca 
70 %. Yngre mellan 20-24 år har en ännu lägre för-
värvsarbetandegrad (58,2 % 2020). Arbetslösheten är 
också hög i Perstorp, årsmedelvärde för 2021 var 11,2 
%. Inom enheten för ekonomiskt bistånd har antal 
individer med försörjningsstöd ökat under 2021 (totalt 
142 st 2021) samt att yngre individer som har behov av 
försörjningsstöd ökar.

Näringslivet behöver arbetskraft men har svårt att 
hitta personer med rätt personliga lämplighet. Detta är 

en problematik i de lägre kvalificerade arbetstillfällen 
som finns i Perstorp. Individen och näringslivet har 
inte en naturlig mötesplats för att hitta dessa match-
ningar, i form av arbetsmässor eller träffpunkter.

Omorganisationen hos arbetsförmedlingen medför 
svårigheter för kommunens framtida roll inom arbets-
marknaden.

För att möta dessa utmaningar genomför arbetsmark-
nadsenheten tillsammans med enheten för ekonomiskt 
bistånd samt vuxenutbildning satsningen Framtidsre-
san. Nya arbetssätt har upprättats för att få individer 
i arbete eller studier, med inriktning av individer som 
innehar försörjningsstöd eller de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. Redan under 2021 har samarbetet 
gett goda resultat. Gemensamt verksamhetssystem för 
arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd har 

Kommunens
mål

Nämndens
mål

Verksamhetens
mål

Medarbetarens
mål

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 1 882,01 2 086,68 1 573,03 1 200

Delaktighetsindex, 
andel (%) av maxpoäng 

71 72 84 75

Nöjd Region-Index - Trygghet* - 39 - 42

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, ranking 

150 192 124 130

Nystartade företag, antal/1 000 inv, 
16-64 år* 

11 7,9 - 11,5

Uppfyllt           Delvis uppfyllt                 Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

* Indikator för Nöjd Region-Index- trygghet har utgått från år 2021 då förändringar har skett i SCB:s medborgarundersökning.

* Indikator för Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-56 år saknar utfall för 2021 (Sker v24 2022)
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upprättats under 2021 vilket ska underlätta handlägg-
ning och kommunikation mellan enheterna.

Pandemin har påverkat verksamheterna genom att inte 
kunna tillmötesgå de behoven att kunna träffas fysiskt 

i grupper.  Direkt efter att restriktioner togs bort har 
arbetet påbörjats igenom med gruppträffar m.m. på 
arbetsmarknadsenheten.

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 
andel (%)*  

69,63 69,48 - 71

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%)** 

27,44 35,27 - 24

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av bef.  

9,7 11,7 11,23 10

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)* 

16,87 17,3 - 12,5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%)  

75,32 78,05 67,82 80

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i sko-
lan, positiva svar, andel (%)  

- 79,37 - 95

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Andel som får svar på e-post 
inom en dag, (%)  

76 89 100 92

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

35 54 48 60

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, 
tillgänglighet*  

- 48 - 54

* Indikator för förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) har inte något utfall för 2021 (Sker v 47 2022)
** Indikator för Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) har inte något utfall för 2021 (Sker v 25 2022)

* Indikator för invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) saknar utfall för 2021 (Sker v9 2023)

* Indikator för Nöjd Medborgar-Index-Bemötande har utgått pga förändringar i medborgarundersökningen som sker via SCB

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 förhål-
landen och utveckla sin fulla kapacitet.
 
Perstorps kommun har en hög nivå gällande invånare 
mellan 0-19 år som lever i ekonomiskt utsatta hus-
håll. Detta är barn och unga som lever i hushåll som 
har låg inkomst eller innehar försörjningsstöd. Detta 
styrks också via att 26,7 % (2020) av Perstorpsborna 
har en låg inkomst jämfört med medianinkomsten i 
riket, mediannettoinkomsten i Perstorp är 209 600 kr 
(2020).

Behörigheten till yrkesprogram för åk 9 är låg för 
2021 jämfört med föregående år. Detta är något som 
har uppmärksammats tidigt för just denna årskull och 
extra insatser har genomförts. Dock så har insatserna 
inte gett den effekten som man önskat. Utifrån de 
förutsättningar som skolan har i Perstorp så presterar 

grundskolan bättre än förväntat. Historiskt så har 
Perstorps grundskola presterat bättre än förväntat. 
Hänsyn tas till behov av ekonomiskt bistånd, nyin-
vandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå 
och kön (Regressionsmodell SKR). Den upplevda 
tryggheten i skolan är låg men inget som avviker 
från övriga riket och insatser pågår fortlöpande via 
handlingsplan.

Antal placerade barn har stadigt minskat de senaste 
åren då socialförvaltningen tydligt arbetat utifrån 
upprättad handlingsplan som inriktar sig mot förebyg-
gande åtgärder för att förhindra placeringar.

Insatser sker löpande via båda barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen på olika nivåer. 
Förebyggande åtgärder och operativa åtgärder sker 
löpande i verksamheterna i samverkan via arbetet med 
folkhälsa och inkludering.

En kommun för alla
Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och 
hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av 
service och engagemang.
 
Perstorp har utvecklat arbetet med kundtjänst på ett 
bra sätt som gett resultat. Från tre ”vägar” in till ”en 
väg in”. Detta har skapat förutsättningar för att erbju-
da hög service. Kommuninvånare får svar inom 24 
timmar med god svarskvalitet. Kundtjänst utvecklar 
sina arbetssätt löpande för att kunna ha god tillgäng-
lighet via telefon.

Utifrån medborgarundersökningen 2021 så upplever 
kommuninvånare att kommunen är bra på att informe-
ra vid större förändringar.

Förbättringsarbete sker löpande inom kommunens 
verksamheter för att möta kommuninvånarens behov. 
Värdegrund med brukarens behov i fokus och ut-
veckling av digital och fysisk tillgänglighet är två god 
initiativ som sker i kommunens verksamhet.

Ett hållbart samhälle
Perstorp ska vara ett hållbart samhälle - socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt
 
Energianvändning i kommunens lokaler har minskat 
under 2021, dock så räknas inte kommunhuset in pga. 
renovering vilket kan medföra ett missvisande utfall. 
Löpande driftarbete sker energieffektiviseringar via 
tekniska förvaltningen. Andelen miljöbilar inom or-
ganisationen ligger på liknande nivå som föregående 
år, för att öka andelen behöver satsningar ske löpande 
utifrån kraven och verksamhetens behov. Ett nytt 
styrdokument upprättat under hösten 2021 (program 
för Energi- och klimatprogram) bestämmer viljein-
riktningen för kommunens framtida arbete och ska 
implementeras i alla nämnder.

Kommuninvånare i Perstorp har fått en ökad till-
gång till bredband med hög hastighet vilket medför 
bättre tillgänglighet till internet och alla dess tjäns-
ter. Samverkansavtalet mellan Perstorp och IPOnly 
som skedde i april 2020 har gett en tydlig effekt för 
Perstorpsborna.

Utifrån det sociala perspektivet har Perstorp en hög 
andel invånare som bor trångbott. Utmaningen är stor 
och ställer höga krav på att kommunen tillsammans 
med andra aktörer kan bygga bostäder utifrån behov 
och erbjuda goda livsmiljöer.

Fokus på hållbarhet behöver öka i kommunens organi-
sation där Agenda 2030 är en stor del i hållbarhetsper-
spektivet.

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Energianvändning i kommunens 
lokaler (kWh/m2)  

178,8 175,4 162,3 170

Miljöbilar i kommunorganisationen, 
andel (%)  

24,44 25,53 25,05 30

Tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s, andel (%)  

63,23 72,04 75,95 75

Trångboddhet	i	flerbostadshus, 
enligt norm 3, andel (%) * 

47,24 47,92 - 43

* Indikator för Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) har inte något utfall för 2021 (sker v18 2022)
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Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Soliditet kommun, (%)  46,47 47,14 50,21 44

Nettokostnadsandelen av skatter och 
bidrag ska under en rullande fyra(4) års 
period uppgå till 98%  

96,8 % 94,9 % 95,1 % 97,8 %

Total långsiktig skuldsättningsgrad (%)  - 52,8 % 49,8 % 56 %

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 % i 
förhållande till skatter, generella statsbidrag och 
finansnetto under en rullande fyra (4) årsperiod 
för skattefinansierad verksamhet.
 
Kommunens mål om minst 2 % i förhållande till 
skatteintäkterna uppnås om undantag görs för 2019 
då resultatet påverkades av den partiella inlösen av 
pensionsskuld som genomfördes. Målet nås både för 
enskilt år såsom över rullande fyraårsperiod. Resulta-
tet för 2021 uppgår till 5,1 % jämfört 2020 4,8 %.

En hög resultatnivå är positivt utifrån de komman-
de årens budgeterade mål. Detta bidrar till att målet 
om 98 % beräknas kunna hållas under en rullande 
4-årsperoid. Ett rullande mål gör att kommunen under 
investeringstunga år kan hålla ett lägre resultat men 
bygger på att resultatet under perioden uppgår över 
2 % för att klara målet. Det positiva resultatet beror 
dock främst på högre skatteintäkter än budgeterat men 
för 2021 bidrar även nämndernas överskott till resulta-

tet. Nämnderna har under ett par år, främst socialför-
valtningen, haft större underskott. Detta har under 
året genomlysts och åtgärder har vidtagits. Vissa av 
åtgärderna avser effektivisering inom egen verk-
samhet men även tillskott av medel inför kommande 
budgetår har genomförts.

Soliditeten ökar i takt med att tillgångarna ökar i 
kommunen. Soliditeten är exklusive pensionsförplik-
telserna. Skuldsättningen har minskat men kommer 
att öka de kommande åren till följd av de investerings-
tunga åren som ligger framöver.

Skuldsättningsgraden sjönk 2021, detta trots att de 
långfristiga skulderna ökade. De kortfristiga skul-
derna minskade dock i större omfattning vilket gör 
att resultatet är bättre än målvärdet. Dock kommer 
skuldsättningsgraden troligtvis öka de kommande 
åren då de kortfristiga skulderna inte kommer minska 
i samma omfattning som låneskulden kommunen 
bygger i upp i takt med investeringarna.

En kommun med bra arbetsvillkor och 
attraktiva arbetsplatser
Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgi-
vare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam 
ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där 
Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.
 
Sjukfrånvaron är högre än före pandemin men ligger, 
relaterat till våra kringliggande kommuner, på en till 
synes normal nivå.

Utvecklingen avseende sysselsättningsgrad visar på 
en fortsatt positiv, men blygsam, utveckling som har 
pågått från 2015. Perstorps kommun ligger under 
rikets snitt (83% år 2020) gällande detta nyckeltal. 
Tabellen visar andel heltidsanställda månadsavlönade 

vilket innebär att samtliga med en månadsanställning 
finns med i underlaget. Om man ser till tillsvidare-
anställd personal så är andelen heltidsanställda 69 %. 
Förvaltningarna arbetar vidare med frågan genom 
bla kombinationstjänster och mindre projekt på olika 
enheter. Frågan är komplex då man i arbetet måste ta 
hänsyn till kommunens ekonomi, verksamhetsplane-
ring och den förändringsresan som krävs av medarbe-
tare mm. De organisationer där man arbetar mycket 
deltid är inte riggade för att vara en heltidsorganisa-
tion, vilket är en stor utmaning. Det finns inte heller 
särskilda resurser avsatt för arbetet med heltidsresan 
vilket också påverkar förändringstakten. Dialog sker 
kontinuerligt med berörda fackliga organisationer för 
att skapa samsyn kring åtgärder.

Indikatorer Uppfyllt Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021

Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%)  5,26 % 6,72 % 6,49 % 4,5 %

Heltidsanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%)  

62,46 64,75 66,3 66

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex * 

80 80,03 - 82

* Indikator för medarbetarengagemang har inte mätts under 2021, därav inget utfall.

36 37
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ANALYS OCH SLUTSATS AVSEENDE GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING

Analys och slutsats
Kommunens organisation levererar en god måluppfyl-
lelse, tre mål uppfylls för året 2021.

Perstorps ekonomi är god vilket är en viktig förut-
sättning för att kunna leverera bra välfärd och att 
investeringar framåt är genomförbara. Arbetsmiljön 
är generellt god i organisationen med låg sjukfrånvaro 
och bra resultat i medarbetarundersökningar (2020). 
Utvecklingen av sysselsättningsgrad har en positiv 
trend även om utvecklingen går långsamt. Det är en 
förändringsresa som tar tid men som kan snabbas 
upp om särskilda resurser sätts in. Det handlar också 
om en omställning för de allra flesta verksamheter i 
kommunen, främst inom verksamheter där andelen 
deltid är hög och uppbyggd på ett sådant arbetssätt. 
Kommunens service och bemötande har utvecklats 
och har en positiv trend, resan mot god service med 
hög kvalitet fortsätter. Kommunen har tagit stora steg 
för att bli mer digitalt tillgänglig för invånare men 
våra interna processer har också blivit bättre med stöd 
av nya digitala verktyg.

Perstorps kommun har utmaningar framåt, vilket 
beskrivs i kommunens nulägesanalys (planeringsför-
utsättningar för budget 2023) men också som är väl 
analyserat i förstudien som konkretiserades i hand-
lingsplan för folkhälsa och inkludering. Detta syns 
också i de indikatorer kopplat till mål 1, 3 och 4. Det 
är främst inom dessa mål som framtida satsningar och 
fokus bör ligga. Utmaningarna behöver ständigt följas 
upp och analyseras, både på övergripande nivå och på 
verksamhetsnivå för att möjliggöra rätt insatser.

Utmaningar med en hög upplevd otrygghet, möjlighet 
till självförsörjning samt barn och ungas uppväxt-
villkor. Kommunen behöver fortsatt utveckla sina 
kunskaper och färdigheter för att möta utmaningarna 
tillsammans. Nya arbetssätt, bättre samverkan samt 
att påbörja en mer aktiv medborgardialog. Det är 
tillsammans med invånare samt externa aktörer vi kan 
vända Perstorps negativa trender.

Mål Ej uppfyllda Delvis uppfyllda Uppfyllda

Perstorps kommun är en plats där varje kommuninvånare känner 
sig trygg och delaktig i platsens utveckling

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 självförsörjning

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

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

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

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2% i förhållande till skat-
ter,	generella	statsbidrag	och	finansnetto	under	en	rullande	fyra	
(4)	årsperiod	för	skattefinansierad	verksamhet.

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

Totalt 2 3 3
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Balanskravresultat Väsentliga personalförhållanden

Balanskravsutredning (mnkr) 2018 2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkning  12,0  -55,1  26,4 24,6

Reducering av samtliga realisationsvinster  0  -0,4  0 0

Vissa realisationsvinster enligt  
undantagsmöjligheter

 0 0  0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0  0  0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  0 0

Årets resultat efter balanskravjusteringar  12,0  -55,5  26,4 24,6

Reservering av medel till  
resultatutjämningsreserv (RUR)  0  0  0 0

Användning av medel från  
resultatutjämningsreserv

 0  0  0 0

Balanskravresultat  12,0  -55,5  26,4 24,6

Det finns tre delar i lagstiftningen kring kommunens 
ekonomi. För det första ställs det krav på mål för god 
ekonomisk hushållning, vilket redovisas i avsnittet 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. 
För det andra finns det lagregler kring balanskrav, 
som ställer krav på att kommunen ska besluta om en 
budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om 
resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprinci-
pen att underskottet ska kompenseras med motsvaran-
de överskott inom tre år. Den tredje delen är möjlig-
heten att ha en resultatutjämningsreserv. En sådan gör 
att det på ett genomtänkt sätt går att reservera en del 
av överskottet i goda tider för att kunna täcka upp om 
och när skatteintäkterna minskar i en lågkonjunktur.

Balanskravsresultatet uppvisar ett positivt värde för 
2021 och ställer därmed inga krav på återställande av 
underskott. Resultatutjämningsreserv har inte varit 
aktuellt för Perstorp. 2019 fattades beslut i Kommun-
fullmäktige 2020-04-29 § 35 att inte återställa balans- 
kravsresultatet utan hänvisade till synnerliga skäl 
enligt KL 11 kap § 13. En partiell inlösen av pensions-
skuld genomfördes med 72,3 mnkr. Balanskravsre-
sultatet uppvisar ett positivt värde för 2021 och ställer 
därmed inga krav på återställande av underskott.

Antal tillsvidareanställda män och kvinnor

Nämnd Män 
2019

Kvinnor 
2019

Totalt 
2019

Män 
2020

Kvinnor 
2020

Totalt 
2020

Män 
2021

Kvinnor 
2021

Totalt 
2021

Kommunstyrelsen  32  60 92  33  62 95 32 57 89

Barn- och  
utbildningsnämnden

 38  158 196  40  170 210 39 174 213

Socialnämnden  25  172 197  24  161 185 23 166 189

Kultur- och  
fritidsnämnden

 8  8 16  10  9 19 11 7 18

Byggnadsnämnden  5  2 7  4  3 7 4 3 7

Räddningsnämnden  16  1 17  18  1 19 22 2 24

Överförmyndar-
nämnden 4K

 2  3 5  1  4 5 1 4 5

Kommunen totalt 126 404 530 130 410 540 132 413 545

Antal visstidsanställda män och kvinnor

Nämnd Män 
2019

Kvinnor 
2019

Totalt 
2019

Män 
2020

Kvinnor 
2020

Totalt 
2020

Män 
2021

Kvinnor 
2021

Totalt 
2021

Kommunstyrelsen  3  6 9  2  12 14 9 7 16

Barn- och  
utbildningsnämnden

 25  56 81  18  50 68 20 66 86

Socialnämnden  8  38 46  9  49 58 4 44 48

Kultur- och  
fritidsnämnden

 8  13 21  8  12 20 2 8 10

Byggnadsnämnden  2  2 4  2  1 3 - -

Räddningsnämnden  8  1 9  7  1 8 1 - 1

Överförmyndar-
nämnden 4K

 -  -  -  1 1 - -

Kommunen totalt 54 116 170 46 126 172 36 125 161
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Heltidsresan, Tillsvidareanställda genomsnittliga sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad hos 
tillsvidareanställda (%)

Män 
2020

Kvinnor 
2020

Totalt 
2020

Män 
2021

Kvinnor 
2021

Totalt 
2021

Kommunstyrelsen  97  90  92,4 97,5 92,1 94,1

Barn- och utbildningsnämnden  96,3  93,6  94 96,3 93,9 94,3

Socialnämnden  92,4  84,9  85,9 94,0 86,1 87,1

Kultur- och fritidsnämnden  61,8  83,9  72,9 80,5 93,6 85,6

Räddningsnämnden  100  -  100 100 - 100

Byggnadsnämnden  100  100  100 100 100 100

Överförmyndarnämnden 4K  100  100  100 100 100 100

Andelen tillsvidareanställda har inte förändrats 
nämnvärt mellan 2020 och 2021. Räddningstjänsten 
ser ut att ha ökat med ca 25 % men ökningen ligger 
i medarbetare som är anställda enligt RiB för arbete 
under utryckning.

Under 2021 har uppföljning av arbetet med hand-
lingsplan ”från deltid till heltid” genomförts. Upp-
följningen visar att förvaltningarna arbetar på med 
åtgärder och att sysselsättningsgraderna ständigt 
ökar. Den visar dock också på svårigheter med att 
lyckas uppnå målen i de centrala parternas (SKR och 
Kommunal) avtal. Detta beror på många olika saker 

men tre viktiga delar är resurser, divergerande mål 
samt de omfattande förändringar som en omställning 
till heltidsorganisation kräver i vissa av kommunens 
verksamheter. Perstorps kommun ligger dock under 
genomsnittet för Sveriges kommuner vad gäller både 
andel medarbetare med heltidsanställning och andelen 
medarbetare som arbetar heltid. För att få till en tydlig 
förflyttning krävs resurser destinerade frågan.

De låga sysselsättningsgraderna är långt vanligare i 
kvinnodominerade yrken än i yrken dominerade av 
män vilket gör att frågan ytterst är en jämställdhetsfrå-
ga där även förmåga till självförsörjning blir viktig.

Sjukfrånvaron sjönk under 2021 jämfört med 2020 
men den är fortfarande högre än före pandemin. Den 
långa frånvaron har ökat något. Av den totala frånva-
ron står frånvaro över 60 dagar för 28,1 % av frånva-
ron. Motsvarande siffra för 2020 var 23,6 %.

Sjukfrånvaron i gruppen 30 - 49 år ökade något 2021 
men för övriga grupper minskade den. Män över 50 år 
hade en större andel lång sjukfrånvaro än kvinnor.

Dominerande under året har varit upprepad korttids-
frånvaro, vilket är en naturlig konsekvens av pande-
min och Folkhälsomyndighetens krav på att hålla sig 
hemma vid minsta förkylningssymtom. Kostnaderna 
för sjukfrånvaro ökade kraftigt under 2020 men 
minskade igen under 2021 dock inte till nivåerna före 
pandemin.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron (%)

Mått Kommun 2020 Kommun 2021

Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid  6.72 6,49

Summa tid med långtidssjukf rånvaro (mer än 60 dagar)  23.58 28,07

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor  7.42 7,32

Summa sjukfrånvarotid för män  4.34 3,72

Summa sjukfrånvarotid i ålders gruppen 29 år eller yngre  7.92 7,25

Summa sjukfrånvarotid i ålders gruppen 30-49 år  6.05 6,28

Summa sjukfrånvarotid i ålders gruppen 50 år eller äldre  7.16 6,53

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, procent (%)

Åldersintervall Alla Kvinnor Män

Alla 6,49 7,32 3,72

-29 år 7,25 8,35 4,63

30-49 år 6,28 7,38 2,88

50 år - 6,53 6,99 4,63

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer, procent (%) av totalt

Åldersintervall Alla Kvinnor Män

Alla 28,07 28,74 23,62

- 29 år 8,60 10,59 0,00

30-49 år 25,49 27,48 9,63

50 år - 37,54 35,92 47,60

SJUKFRÅNVARO

Åldersstruktur, Medarbetare inom Perstorps kommuns organisation

Åldersintervall Män Kvinnor Totalt

Alla 114 411 525

-29 år 6 30 36

30-49 år 62 189 251

50 år - 46 192 238

MEDARBETARE

Ca 45 % av kommunens tillsvidareanställda medarbe-
tare är 50 år eller äldre.

REKRYTERINGSBEHOV OCH  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Rekrytering till ledande befattningar är en utmaning, 
likaså rekrytering av lärare, sjuksköterskor med flera.  
En stor andel medarbetare finns i gruppen 50 år och 
äldre, vilket är en utmaning som kommer att påver-
ka rekryteringsläget framöver. Konkurrensen om 
arbetskraften kommer, enligt Sveriges kommuner och 
regioners (SKR:s) prognoser, hårdna. Rekryterings-
behovet i den kommunala sektorn är stor framöver, 
men i nuläget är situationen i Perstorp relativt lugn. 
Personalomsättningen i får betraktas som normal även 
om den upplevs ha ökat något under pandemin.

Under pandemin har svårigheterna med att kunna 
bemanna organisationen med rätt kompetens visat 
sig genom brist på utbildad personal inom vård och 
omsorg.

PERSONALPOLITIK
Pensionsavgångar är ännu inte någon akut fråga för 
kommunen. Det är ett fåtal avgångar varje år och har 
varit så under några år tillbaka.

Pensionsåldern höjs och pensionsavtalen har skrivits 
om vilket gör att pensionsprognosen också påverkas. 
Pensionsavgångarna ser fr om 2024 ut att kunna ta lite 
mer fart. Avgångarna är främst inom vård och omsorg 
samt barnomsorg.
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Förväntad utveckling

Precis som alla andra kommuner behöver Perstorp 
fundera på hur välfärden ska finansieras framöver. 
Den kommunala konsumtionen ökar snabbt, eftersom 
befolkningen växer och kraven ökar. Det blir en utma-
ning när kommunens skatteintäkter inte hänger med 
efterfrågan på och kostnaderna för kommunal service. 
Detta kommer vara en svårighet i de kommande årens 
budgetarbete och ett ökat fokus på effektivisering och 
digitalisering förutspås.

Utifrån att Perstorp är en av Sveriges 32 segregera-
de kommuner kommer det att krävas förebyggande 
insatser för olika målgrupper bland annat för att möta 
arbetslöshet, barnfattigdom, trångboddhet osv. Detta 
för att skapa bra förutsättningar för invånarna, goda 
uppväxtvillkor för barnen som växer i Perstorp men 
också för att motverka framtida kostnadsökningar. 
Det innebär att initiala satsningar är nödvändiga. Som 
exempel på detta kan nämnas länsstyrelsens insatser 
samt det tvärsektoriella arbetet inom kommunen där 
det pågår ett arbete med olika strategier och aktivi-
teter för att komma vidare utifrån de behov som är 
identifierade till exempel barnfattigdom, skuldsatthet, 
arbetslöshet, trångboddhet et cetera.

Lokalplanering och lokalförsörjning kommer vara 
en stor del under 2022 och framöver. Projektet med 
det särskilda boendet Österbo övergår till en ge-
nomförandefas. Investeringen i om och tillbyggnad 
av Österbo är ett stort och omfattande projekt som 
kräver noggrann planering. Med rätt planering kan 
det bli ett centrum för vård och omsorg i Perstorp, 
vilket förhoppningsvis kan upplevas attraktivt för 
invånarna.  Inflytt till Centrumhuset och planering av 
denna kommer också påverka verksamheterna. Även 
Ugglebadets ombyggnation kommer vara utmanande.  
Kommunens framtida behov av lokaler, främst med 
tanke på Ugglehemmet och Ybbåsen, är en annan 
fokuspunkt. Ytterligare en återuppbyggnad som 
genomförs under 2022 är Hembygdsgården. Social-
nämnden ser även över behovet kring ett permanent 
LSSboende då insatserna ökar och hemmaplanslös-
ningar föredras framför köpta externa placeringar. Ett 
tillfälligt LSSboende planeras att öppnas på Ybbåsen 

under våren 2022 för att kunna erbjuda återflytt för de 
personer som idag är placerade utanför kommunen.

Ett flertalet exploateringsprojekt är i planeringsstadiet, 
både gällande flerbostäder och villor.

Digitalisering är en punkt som kommer blir en utma-
ning framöver då utveckling går fort framåt. Ett flertal 
initiativ pågår inom förvaltningarna såsom digitala 
arkiv et cetera. Under 2022 kommer bland annat nytt 
HRsystem upphandlas som kan komma möjliggöra 
enklare processer för medarbetare och chefer.

Ny socialtjänstlag beräknas träda i kraft den 1/7 2022, 
likaså Lex lilla hjärtat. Detta kommer att ställa nya 
krav på framförallt socialnämnden och dess verksam-
heter. Det pågår också diskussioner med det kommu-
nala bostadsbolaget om att införa ”Bostad först”, vil-
ket skulle innebära att socialtjänsten inte kommer att 
ha sociala kontrakt i den omfattning som finns idag.

Till hösten 2022 kommer ny timplan och läroplan 
införas inom grundskolan. Dessutom kommer det 
fortsatt vara prioriterat att lyfta barn och ungdomars 
skolresultat. Som ett led i detta kommer lärartätheten 
på mellanstadiet att öka utifrån tillskott i budget 2022.

Inför höstterminen kommer beräknas Centralskolans 
tillbyggnad stå klar där fler klassrum och hemkun-
skapssalar tillförs.

Kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att 
etablera en fritidsbank under 2022.

Perstorps Bostäder AB kommer se över området 
Bäckavägen (164 lgh), gällande yttre skal, stammar 
och energibesparande åtgärder. Området är ett så kall-
lat miljonprogram och har stort underhållsbehov inom 
tidigare nämnda områden.
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46 473Finansiella rapporter
Det ekonomiska utfallet i kommunen och kommun-
koncernen	redovisas	i	avsnittet	finansiella	rapporter	
tillsammans	med	verksamhetens	finansiering	
(kassaflödesanalys)	och	den	ekonomiska	ställningen	
vid årets slut (balansräkning). Här ingår även 
särredovisning avseende VA-verksamheten.

30



48 49

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att 
intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inbetalas. Tillgångar och skulder 
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed.

2020 års bokslut redovisade en hyresavsättning som 
kortfristig skuld. Denna har för 2021 justerats till 
övrig avsättning. 2020 års jämförelsetal i balansräk-
ningen är justerade därefter, likaså kassaflödesanaly-
sen och noter för att jämförelse ska kunna ske mellan 
åren.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag som 
kommunen har minst 20 % inflytande i. Vid upprät-
tande av den sammanställda redovisningen tillämpas 
förvärvsmetod med proportionell konsolidering. Detta 
innebär att det egna kapitalet i redovisningen endast 
ingår i så stor del av företagens resultat och balansräk-
ning som svarar mot kommunens ägarandel.

Inga förändringar i sammansättningen av kommun-
koncernens har skett under året för kommunens 
räkning.

REDOVISNING AV HYRES-  
OCH LEASINGAVTAL
Alla kommunens leasingavtal klassificeras som opera-
tionella då det är att betrakta som korttidsinventarier 
enligt RKR R5. Leasingavtal finns främst gällande 
bilar, kopieringsmaskiner och kaffeautomater. 2020 
köpte kommunen köpt in extern tjänst för genomgång 
av leasingavtalen. Detta har bidragit till en bättre 
uppföljning och struktur avseende dessa.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER
I den interna redovisningen belastas verksamheten med 
internränta som uppgår till 1,5 % 2021. Internhyra för 
lokal och städ fördelas utifrån självkostnad. It-kost-
nader fördelas utifrån arbetsplats. Gemensam central 
administration som ekonomi och personal har tidigare 
fördelats utifrån respektive verksamhet. Detta juste-

rades inför budget 2021 och kostnaderna ligger hos 
kommunstyrelsen i budgetramarna.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST
Som jämförelsestörande betraktas poster som är säl-
lan förekommande och överstiger 10 mnkr. Jämförel-
sestörande poster särredovisas när de förekommer i 
not till respektive post i resultaträkningen och/eller i 
kassaflödesrapporten. Inga sådana händelser har gett 
effekt i redovisningen under 2021.

PENSIONSSKULDEN
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner 
som intjänats före år 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse och kostnadsförs i samband med utbe-
talning. Pensionsförmåner intjänade från och med 
1998, särskild ålderspension enligt särskilt beslut eller 
särskild avtalspension enligt överenskommelse och 
visstidspension redovisas i balansräkningen som av-
sättning för pensioner och liknande förpliktelser och 
kostnadsförs i samband med intjänande. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS19. Den särskilda löneskatten 
på samtliga pensionskostnader uppgår till 24,26 %, 
vilken i enlighet med RKR R10 har periodiserats och 
redovisas tillsammans med övriga pensionsavsätt-
ningar. Pensionsavsättningar från och med 1998 är 
individuella och överförs till respektive anställd för 
placering.

SÄRREDOVISNING
Särredovisning har upprättats enligt vattentjänstlagen 
(50 §). Särredovisningen finns tillgänglig i denna års-
redovisning under finansiella rapporter. NSVA utför 
denna tjänst åt kommunen.

SKATTEINTÄKTER
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKR:s ( Sveriges kommuner och Regioner) 
decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR R2.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde det vill säga ett 
prisbasbelopp.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgång-
ar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På 
tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för res-
pektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan 
av på den närmast lägre avskrivningstiden. Avskriv-
ning beräknas och bokförs från och med att tillgången 
tas i bruk.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
(till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften 
eller organisationsförändringar).

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på 
maximalt tre år och inventarier av mindre värde, ett 
prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Från 2017 har komponentavskrivning införts på nya 
investeringar. Vid införandet genomfördes en inven-
tering på de objekt som avsågs väsentliga. Kompo-
nentavskrivning går ut på att större och betydande 
investeringar, ska delas upp i delkomponenter med 
varierande avskrivningstider beroende på dess nytt-
jandetid. Varje komponent skrivs av separat, och när 
de byts ut redovisas anskaffningen som en ny anlägg-
ningstillgång. Enligt Perstorps kommuns riktlinjer 
för komponentavskrivning ska investeringen vara av 
betydande belopp. Olika belopp förekommer beroende 
på vad investeringen avser till exempel byggnader 15 
mnkr, vatten/avlopp 5 mnkr, gator, vägar och gång/cy-
kelväg, 3 mnkr, samt park och torg 3 mnkr. Avskriv-
ningstiderna delas in enligt nedan;

Specifikation avskrivningstider komponenter

Redovisningsprinciper

48 49

Komponent Avskrivningstid

Byggnad

Stomme inkl grund 80 år

Yttertak 40 år

Fasadbeklädnad 30 år

Fönster 25 år

El, värme och va-ledningar 40 år

Ventilation 20 år

Övrigt 
(	fiber,	inventarier,	utemiljö/parkering) 15 år

VA

Va-Ledningar 60 år

El-utrustning 20 år

Styr- och reglerutrustning 15 år

Maskiner och pumpar ( pumphus) 15 år

Reningsbassäng 60 år

Övrigt 10 år

Gator/vägar/Gc-väg

Bärlager 70 ÅR

Slitlager 20 år

Belysning 25 år

Övrigt 10 år

Park/Torg

Lekplatser 10 år

Belysning 25 år

Övrigt 10 år
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(mnkr) Not Kommun 
2020

Kommun 
2021

Samman-
ställd 
redovisning 
2020

Samman-
ställd 
redovisning 
2021

Verksamhetens intäkter 1  125,3 126,3  190,2 191,3

Verksamhetens kostnader 2  -553,6 -564,8  -590,4 -604,2

Avskrivningar 3  -20,5 -21,6  -34,3 -35,4

Jämförelsestörande post  0 0  0 0

Verksamhetens nettokostnad -448,8 -460,1 -434,5 -448,3

Skatteintäkter 4 274,9 289,5  274,9 289,5

Generella statsbidrag och  
utjämning

5  197,7 192,5  197,7 192,5

Verksamhetens resultat 23,8 21,9 38,1 33,7

Finansiella intäkter 6  3,8 3,6  0,7 0,3

Finansiella kostnader 7  -1,2 -0,9  -6,0 -5,3

Resultat efter finansiella poster 26,4 24,6 32,8 28,7

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 26,4 24,6 32,8 28,7

(mnkr) Not Kommun 
2020

Kommun 
2021

Samman-
ställd 
redovisning 
2020

Samman-
ställd 
redovisning 
2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  0 0  0 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

8  263,5 303,6  578,9 693,3

Maskiner och inventarier 9  13,8 15,5  65,5 63,0

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

 0 0  0 0

Finansiella anläggningstillgångar 10  11,9 11,9  8,8 8,8

Summa anläggningstillgångar 289,2 331,0 653,2 765,1

Omsättningstillgångar

Förråd  0 0  1,8 1,4

Fordringar 11  34,3 44,5  43,1 60,9

Kortfristiga placeringar 12  4 8  4 8

Kassa och bank 13  62,9 31,9  88,2 110,5

Summa omsättningstillgångar 101,2 84,4 137,1 180,8

SUMMA TILLGÅNGAR 390,4 415,4 790,3 945,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL 14

Årets resultat  26,4 24,6  32,8 28,7

Resultatutjämningsreserv  0 0  0 0

Övrigt eget kapital  157,7 184,0 219,4 252,2

Summa eget kapital 184,1 208,6 252,2 280,9

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser

15  3,9 5,1  15,4 15,9

Andra avsättningar 15 3,3 2,2 19,7 22,2

Summa avsättningar 7,2 7,3 35,1 38,1

Resultaträkning Balansräkning
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(mnkr) Not Kommun 
2020

Kommun 
2021

Samman-
ställd 
redovisning 
2020

Samman-
ställd 
redovisning 
2021

SKULDER

Långfristiga skulder 16  78 90,6  356,9 482,1

Kortfristiga skulder 17 121,1 108,9 146,1 144,8

Summa skulder 199,1 199,5 503,0 626,9

SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNING OCH SKULDER

390,4 415,4 790,3 945,9

PANTER OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser 
inkl löneskatt

18  64,9 63,3  64,9 63,3

Borgensåtagande 19  291,7 407,3  291,7 407,3

Övriga ansvarsförbindelser

Villkorat aktieägartillskott  
Perstorps Bostäder

 7,3 7,3

Villkorat aktieägartillskott  
Näringslivsbolaget

 4,4 4,4

(mnkr) Not Kommun 
2020

Kommun 
2021

Samman-
ställd 
redovisning 
2020

Samman-
ställd 
redovisning 
2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat  26,4 24,6  32,8 28,7

Justering för ej likviditets-
påverkande poster

20  21,9 23,1  37,4 39,8

Övriga likviditetspåverkande poster 21  -0,2 -1,4  -0,2 -1,4

Poster som redovisas i annan 
sektion

 0 0  0 0

Medel från verksamhet före  
förändring av rörelseresultatet

48,1 46,3 70,0 67,1

Ökning/minskning förråd varulager  0 0  -0,4 0,4

Ökning/minskning av periodiserade 
anläggningsavgifter

 0 0  0 0

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar

 -5,4 -10,2  -2,1 -17,8

Avyttring/förvärv kortfristig placering  -4,0 -4,0  -4,0 -4,0

Ökning/minskning av kortfristiga 
skulder

8,5 -16,3  15,2 -5,2

Kassaflöde från löpande  
verksamhet

47,2 15,8 78,7 40,5

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella  
anläggningstillgångar

 0 0  0 0

Försäljning av immateriella  
tillgångar

 0 0  0 0

Investering i materiella  
anläggningstillgångar

 -36,1 -63,4  -92,4 -147,4

Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar

 0,1 0  0,1 0,1

Investering i kommun-
koncernföretag

 0 0  0 0

Försäljning av kommun-
koncernföretag

 0 0  0 0

Investering	i	finansiella	 
anläggningstillgångar

 -0,1 0  -0,1 0

Försäljning	av	finansiella	 
anläggningstillgångar

 0 0  0 0

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-36,1 -63,4 -92,4 -147,3

Kassaflödesanalys
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(mnkr) Not Kommun 
2020

Kommun 
2021

Samman-
ställd 
redovisning 
2020

Samman-
ställd 
redovisning 
2021

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån  25 30  72,9 154,0

Amortering låneskulder  -13,2 -17,4  -25 -28,9

Minskning långfristig fordran  0 0  0 4

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

11,8 12,6 47,9 129,1

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Utbetalning av bidrag  
till infrastruktur

0 0 0 0

Årets kassaflöde 26,2 -31,0 34,2 22,3

Likvida medel vid årets början  36,7 62,9  54,0 88,2

Likvida medel vid årets slut  62,9 31,9  88,2 110,5

Förändringar av likvida medel 26,2 -31,0  34,2 22,3

(mnkr) Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

Avvikelse

Kommunfullmäktige -1,3 -1,2 -1,1 0 0 0 -1,3 -1,2 -1,1 0,1

Kommunstyrelsen -60,3 -58,8 -51,6 111,2 115,1 118,9 -171,5 -173,9 -170,5 1,5

Räddningsnämnden -6,5 -6,1 -5,3 6,4 7,9 7,3 -12,9 -14,0 -12,7 0,4

Byggnadsnämnden -5,4 -4,7 -5 1,2 2 2,3 -6,6 -6,7 -7,3 0,7

Överförmyndarnämnden 
4K

-2,3 -2,3 -2,1 3,8 3,9 3,0 -6,2 -6,2 -5,2 0,0

Barn- och utbildnings-
nämnden

-199,2 -195,2 -192,8 26,7 47,8 44,7 -226 -243,1 -238 4,0

Socialnämnden -157,6 -159,3 -153 29,9 38,5 68,9 -187,6 -197,8 -221,9 -1,7

Kultur- och fritidsnämn-
den

-29,2 -28,1 -28,1 3,8 3,9 5,7 -32,9 -32,0 -33,8 1,1

Finans 0 18,5 -2,9 0,1 21,5 4,3 -0,1 -3 -7,2 18,5

Totalt -461,8 -437,2 -441,9 183,1 240,6 255,1 -645,1 -677,9 -697,7 24,6

(tkr) Utfall 2020 Budget 2021 2021 Budget- 
avvikelse

Skattefinansierad 26567 64635 54907 9528

Kommunstyrelsen  22 758 60 425 53 055 7 370

Räddningsnämnden  2 017 100 0 100

Byggnadsnämnden  665 1 670 744 926

Barn- och utbildningsnämnden  238 800 677 123

Kultur- och fritidsnämnden  0 200 0 0

Socialnämnden  889 1 200 431 769

Överförmyndarnämnden 4K 6847 15905 8479 7426

Ej skattefinansierad verksamhet 6 847 15 905 8 479 7 426

Vatten och avloppsverksamhet 33414 80540 63386 16954

SUMMA TOTALT 24 927 66 248 33 414 32 834

Driftsredovisning

Investeringsredovisning

Nettokostnader Intäkter Kostnader

Under året har budgetbeslut fattats för justering av 
nämndernas ramar till följd av lönerevision samt pan-
demirelaterade kostnader.

I budgetbeslut 2021 tilldelades nämnderna 447,2 tkr. 
Ombudgetering efter lönerevision 2020-2021 har 
gjorts med totalt  9,8 mnkr

I oktober fattade fullmäktige beslut om ramkom-
pensation för merkostnader pandemin om 2,8 mnkr. 
Dessutom tillfördes Socialnämnden ytterligare 2 
mnkr efter den granskning som genomfördes av 
KPMG.

Total ny budgetram 2021 461,8 mnkr.

Kommunfullmäktige har gjort två ombudgeteringar 
inom skattefinansierad verksamhet under 2021. 2021
04-28 2021/52 omfördes investeringsmedel avseende 
ej slutförda investeringsprojekt 2020 om 15,9 mnkr 
varav 0,9 mnkr avsåg ej skattefinansierad verksamhet 
uppgick till 0,9 mnkr.

Dessutom omprioriterades investeringsanslag om 13,7 
mnkr mellan nämnder till följd av broras 2021-03-24 
2021/22.

Ej skattefinansierad verksamhet har genomfört fler-
talet ombudgeteringar under året. Merparten av dessa 
beslut har tagits på delegation i tekniskt utskott.

Utfall rörande hembygsgården finns med i investe-
ringsrapporten trots att inte investeringsbudget finns 
för 2021. Även driften belastas till viss del. Investe-
ringsprojektet är budgeterat 2022. Del av kostnader-
na kommer hanteras via försäkringsersättning. En 
uppdelning av investeringar och drift kommer göras. 
Saneringskostnader et cetera bör inte belasta investe-
ring utan enbart återuppbyggnaden av hembygdsgår-
den bör innefattas.

(tkr) Överfört 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen

It-Verksamhet 0 1 000 878 122

Lednings-, ekonomi-, HR 0 400 396 4

Markhantering 0 1 400 1 178 222

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 5 000 4 000 9 380 -380

Mindre anläggn.arbeten, 0 800 778 22

Asfaltbeläggning 0 2 600 2 675 -75

Redskapsbärare 0 800 868 -68

Fastighetsunderhåll/Periodiskt underhåll 4 000 4010 -10

Projektredovisning

34



56 57

(tkr) Överfört 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse

Ybbåsen, Österbo (förstudie ombyggn., 
tillbyggn.) 

5 700 0 944 4 756

Vattenreningsanläggning,	filterbyte	Ugg-
lebadet 

0 2 000 2 136 -136

Destinationsutveckling 170 2 000 37 2133

Trygghetsfrämjande åtgärder 0 500 501 -1

Lokalbehov inom grundskolan (Central-
skolan)

760 13 600 13455 905

Beredskapsåtgärder 0 100 0 100

Broar ( Omprio 2021) 0 13 700 14 592 891

Trafiksäkerhetsåtgärder	2020 840 0 840 0

Rondell Björkhaga 370 0 18 352

Nya skyltar 85 0 31 54

Serviceplanering (verksamhetssystem) 300 0 0 300

Snapphanen Logen (tak) 300 0 74 226

Brand hembygdsgård 0 0 268 -268

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier 0 800 677 123

Socialnämnden

Inventarier, it-stöd 0 500 148 352

Verksamhetssystem Lifecare 0 700 283 417

Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier 0 200 0 200

Byggnadsnämnden

Inventarier 0 300 127 173

Digitalisering detaljplaner 450 0 456 -6

Bostadsförsörjningsprogram 120 0 161 -41

Inskanning bygglovsakter 0 800 0 800

Räddningsnämnden

Inventarier, datautrustning, mm 0 100 0 100

Överförmyndarnämnden 4K

Verksamhetssystem Wärna Go 0 240 0 240

Total skattefinansierad 14 095 50 540 54 907 9 528

Ej skattefinansierad verksamhet

Nyinvestering

Grundvattenmodell Toarp 0 400 346 54

Vattentankstation Perstorp 2021 0 250 158 92

Ny råvattenbrunn 2021 0 1000 1 039 -39

(tkr) Överfört 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse

Mätutrustning 2021 - Perstorp 0 500 100 400

Oderljunga RV - Onlineinstrument 0 80 76 4

Styr och regler Perstorp 0 250 315 -65

Inhägnad spolvattendamm 0 50 38 12

Vattendom Perstorp 0 150 290 -140

Perstorp RV brutet vatten 0 100 0 100

Oderljunga RV Slamstyrning 0 100 0 100

Perstorps RV övervakning 0 50 0 50

Reinvestering

Perstorp VA - Automation, nytt styrsystem 60 0 25 35

Perstorp Hässleholmsvägen (Väg 21) 385 1 215 1 183 417

Bäckavägen 366 3 534 1 067 2 833

Tjäderstigen 94 1 506 433 1 167

Perstorps RV - Pumpar/rör/ventiler 0 200 187 13

Brandposter Perstorp 2021 0 420 183 237

Avstängningsventiler Perstorp 2021 0 350 369 -19

Serviser Reinv. 2021 - Perstorp 0 250 390 -140

Lutdosering Toarp 0 150 110 40

Åtgärder Toarp vv 0 1 100 1 146 -46

Spjutserödsvägen 0 910 332 578

Perstorps Pumpstationer - Övervakning 0 200 80 120

Vattentorn Perstorp - tätskikt och luckor 0 250 260 -10

Maskininstallationer Perstorp 2021 0 150 125 25

Ställverksbyte, Perstorp vv 0 60 54 6

Perstorp RV Lutdosering 0 50 0 50

Relining Avlopp 2021 0 500 0 500

Oderljunga RV - pumpar/rör/ventiler 0 50 0 50

Oderljunga RV Övervakning 0 50 0 50

Perstorp Pumpstationer 0 75 0 75

Perstorps RV Blåsmaskin 0 450 0 450

Akutram reinvestering 0 250 0 250

Perstorps RV Slampumpar 0 150 0 150

Landsbygdsinvestering

Serviser Nyinv. 2021 - Perstorp 0 200 173 27

Total ej skattefinansierad verksamhet 905 15 000 8 479 7 426

Total investeringar 15 000 65 540 63 386 16 954
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(tkr) Total projekt-
budget

Totalt utfall 
till och med 
2020

Budget 2021 Utfall 2021 Prognos 
hela projekt- 
perioden

Avvikelse 
mot årets 
budget

Avvikelse 
totalt

Skattefinansierad 
verksamhet

Kommunstyrelsen 163000 655 33230 25983 171000 7247 -8000

Bredbandsutbyggnad 
landsbygden

15000 0 9000 9411 15000 -411 0

Ybbåsen, Österbo 87000 287 5700 944 91000 4756 -4000

Vattenreningsanläggning, 
filterbyte	Ugglebadet

12000 0 2000 2136 16000 -136 -4000

Destinationsutveckling 4000 130 2170 37 4000 2133 0

Lokalbehov inom grund-
skolan (Centralskolan)

45000 238 14360 13455 45000 905 0

Ej skattefinansierad 
verksamhet

VA-verksamhet 22 414 314 6 615 2 788 19 945 3 827 2 469

Grundvattenmodell 980 80 400 346 1000 54 -20

Oderljunga RV- Onlinein-
strument

150 0 80 76 150 4 0

Perstorp RV- Övervak-
ning

100 0 50 0 100 50 0

Styr och regler Perstorp 300 0 250 315 315 -65 -15

Bäckavägen 6134 234 3900 1067 5100 2833 1034

Maskininstallationer 
Perstorp

200 0 50 125 150 -75 50

Oderljunga RV- Pumpar/
rör/ventiler

100 0 50 0 100 50 0

Oderljunga RV-Övervak-
ning

100 0 50 0 100 50 0

Perstorp Pumpstationer - 
Pumpar/rör/ventiler

150 0 75 0 150 75 0

Perstorp Pumpstationer- 
Övervakning

400 0 200 80 400 120 0

Perstorp RV- Pumpar/
rör/ventiler

400 0 200 187 400 13 0

Perstorp RV- Slampum-
par

300 0 150 0 300 150 0

Spjutserödsvägen 11500 0 910 332 10080 578 1420

Vattentorn Perstorp- tät-
skikt och luckor

1600 0 250 260 1600 -10 0

Totalt fleråriga projekt 184 414 969 39 845 28 771 190 945 11 074 -5 531

I budget 2022 och 2023 föreslås bland annat utök-
ning av budgeten gällande filterbyte och Österbo då 
en bättre kostnadsbild ges under året. Viss effekt av 

fördyrande materialkostnader ses i omvärlden och 
påverkar investeringarna generellt.

Flerårig investeringsrapport
Resultaträkning

(tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 2021

Verksamhetens intäkter  22 280 22 386 20 760 -1 520

Verksamhetens kostnader  -17 138 -17 325 -15 491 1 647

Avskrivningar  -4 434 -4 415 -4 581 -147

Verksamhetens nettokostnader 708 646 688 -20

Kommunbidrag  0 0 0 0

Finansiella intäkter  0 0 0 0

Finansiella kostnader  -708 -646 -688 20

Resultat före extraordinära poster -708 -646 -688 20

Extraordinära intäker 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 0

Extraordinära kostnader inkl skatt 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0

Särredovisning Va-verksamhet

Balansräkning

(tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2021

Anläggningstillgångar 7743 14245

Immateriella anläggningstillgångar  0 0

Materiella anläggningstillgångar  7 743 14 245

Finansiella anläggningstillgångar  0 0

Omsättningstillgångar -2266 -4012

Förråd mm  0 0

Fordringar  -2 266 -4 012

Kortfristiga placeringar  0 0

Kassa och bank  0 0

Summa tillgångar 5477 10233

Eget kapital  -2 266 -4 012

Därav årets resultat  0 -1 746

Avsättningar 0 0

Pensioner och liknande förpliktelser 0 0

Andra avsättningar 0 0

Skulder 7743 14245

Långfristiga skulder  7 743 14 245

Kortfristiga skulder 0

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

5477 10233
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Försäljningsintäkter  3,0 2,5  18,5 19,1

Taxor och avgifter  45,1 48,6  54,2 56,4

Hyror och arrenden  4,5 4,2  43,9 43,7

Bidrag och kostnads-
ersättningar från 
staten

65,9 66,6  68,3 67,9

Övriga bidrag 2,3 1,2

Försäljning av verk-
samhet

 4,2 2,4  3,7 2,3

Expolateringsintäkter  0 0  0 0

Realisationsvinster  0,3 0,8  0,3 0,8

Övriga  0 0  1,3 1,1

Summa 125,3 126,3 190,2 191,3

Not 3 Avskrivningar

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Avskrivning byggnad 
och anläggning

 17,5 18,3  25,2 26,6

Avskrivning maskiner 
och inventarier

 3,0 3,3  9,1 8,8

Nedskrivningar  0 0  0 0

Summa 20,5 21,6 34,3 35,4

Not 4 Skatteintäkter

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Preliminär 
Kommunalskatt

 282,1 279,8  282,1 279,8

Preliminär slutavräk-
ning innevarande år

 -5,4 8,5  -5,4 8,5

Sluträkningsdifferens 
föregående år

 -1,8 1,2  -1,8 1,2

Summa 274,9 289,5 274,9 289,5

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Inkomstutjämnings-
bidrag

 128,1 131,3  128,1 131,3

Kostnadsutjämnings-
bidrag

 40,4 39,0  40,4 39,0

Regleringsbidrag/avgift  7,7 22,2  7,7 22,2

Tillfälligt stöd till 
flyktingar

 5,7 0  5,7 0

Sektoriell samverkan 
mot segregation

 6,8 0  6,8 0

Kommunal 
fastighetsavgift

 12,8 15,3  12,8 15,3

Avgift för LSS- 
utjämning

 -17,9 -17,5  -17,9 -17,5

Övriga bidrag  14,1 0  14,1 0

Skolmiljarden 0 1,3 0 1,3

God vård omsor 
 om äldre

0 0,9 0 0,9

Summa 197,7 192,5 197,7 192,5

Not 2 Verksamhetens kostnader

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Löner och sociala 
kostnader

325,9 328,8  330,9 338,8

Pensionskostnader 15,5 22,2  20,4 22,9

Anläggnings och 
underhållsmateriel

3,8 2,6  7,8 2,9

Bränsle, energi och 
vatten

6,7 9,1  13,2 18,4

Köp av verksamhet  98,5 99,6  98,5 100,8

Lokal- och markhyror 17,3 23,0  11,3 10,6

Lämnade bidrag  16,0 16,6  16,0 16,6

Material, tjänst och 
övriga kostnader

69,9 62,9  89,8 93,2

Bolagsskatt  0 0  2,5 0

Summa 553,6 564,8 590,4 604,2

Kostnader för kommunens egna lokaler återfinns under drift såsom fastighetsunderhåll, uppvärmning och avskrivning.
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Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Ingående anskaff-
ningsvärde

 420,3 446,8  754,7 826,7

Inköp  26,8 26,2  72,4 33,8

Försäljning  -0,1 -0,1  -0,1 -0,1

Utrangeringar  0 0  0 0

Omklassificeringar  0 0  0 0

Utgående 
anskaffningsvärde

447,0 472,9 827,0 860,4

Ingående ack.  
Avskrivningar

 -143,5 -161,0  -210,7 -235,8

Försäljningar  0 0  0 0

Utrangeringar  0 0  0 0

Överföringar  0 0  0 0

Omklassificeringar  0 0  0 0,2

Årets avskrivningar  -17,6 -18,4  -25,3 -26,7

Utgående ack.  
avskrivningar

-161,1 -179,4 -236,0 -262,3

Ingående ack.  
Nedskrivningar

 -29,9 -29,9  -30,2 -30,2

Försäljningar  0 0  0 0

Utrangeringar  0 0  0 0

Årets nedskrivning/
återföringar

 0 0  0 0

Utgående ack.  
nedskrivningar

-29,9 -29,9 -30,2 -30,2

Genomsnittlig  
avskrivningstid

22,54 år 21,70 år 22,54 år 21,70 år

Utgående redovisat 
värde

 256,0 263,6  560,8 567,9

Pågående  
investeringsarbeten

 7,5 40.0  18,1 125,4

Summa 263,5 303,6 578,9 693,3

Not 6 Finansiella intäkter

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Utdelning från Kom-
muninvest

 0,3 0,2  0,3 0,2

Utdelning från 
Perstorps Fjärrvärme 
AB

 2,4 2,4  0 0

Utdelning från Kom-
munassurans Syd 
Försäkrings AB

 0,1 0  0,1 0

Borgensavgift  0,8 0,9  0 0

Övriga	finansiella	
intäkter

 0,2 0,1  0,3 0,1

Summa 3,8 3,6 0,7 0,3

Not 7 Finansiella kostnader

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Räntekostnad  0,7 0,7  5,4 4,9

Räntekostnad på  
pensionsavsättning

 0,1 0,1  0,1 0,1

Övriga	finansiella	
kostnader

 0,4 0,1  0,5 0,3

Summa 1,2 0,9 6,0 5,3
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Not 9 Maskiner, inventarier, transportmedel och konst

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Ingående  
anskaffningsvärde

 22,3 26,7  156,1 164,1

Inköp  4,4 4,9  8,0 5,6

Försäljning  0 0  0 0

Utrangeringar  0 0  0 0,6

Omklassificeringar  0 0  0 0

Utgående  
anskaffningsvärde

26,7 31,6 164,1 170,3

Ingående ack.  
Avskrivningar

 -7,7 -10,7  -87,8 -96,4

Försäljningar  0 0  0 0

Utrangeringar  0 0  0 0

Överföringar  0 0  0 0

Omklassificeringar  0 0  0 0

Årets avskrivningar  -3 -3,2  -8,6 -8,7

Utgående ack.  
avskrivningar

-10,7 -13,9 -96,4 -105,1

Ingående ack.  
Nedskrivningar

 -2,2 -2,2  -2,2 -2,2

Försäljningar  0 0  0 0

Utrangeringar  0 0  0 0

Årets nedskrivning/
återföringar

 0 0  0 0

Utgående ack.  
nedskrivningar

-2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Genomsnittlig  
avskrivningstid

5,53 år 7,09 år 5,53 år 7,09 år

Utgående redovisat 
värde

 13,8 15,5  65,5 63,0

Pågående  
investeringsarbeten

 0 0  0 0

Summa 13,8 15,5 65,5 63,0

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Perstorps Bostäder AB 
(aktier)

 0,5 0,5  0 0

Perstorps Fjärrvärme 
AB (aktier)

 0,1 0,1  0 0

Perstorp Näringslivs 
AB (aktier)

 1,8 1,8  0 0

Norra Åsbo Renhåll-
nings AB (aktier)

 0,4 0,4  0 0

Ängelholm Helsing-
borgs	flygplats	holding	
AB

 0,1 0,1  0,1 0,1

Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (aktier)

 0,3 0,3  0,3 0,3

Kommuninvest (andel)  6,6 6,6  6,6 6,6

Summa aktier och 
andelar

9,8 9,8 7,0 7,0

Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB

 1,0 1,0  1,0 1,0

Perstorp Näringslivs 
AB (överlåtelse av 
aktier)

 0,4 0,4  0 0

Bälinge Boll & IK 
(utlåning)

 0,1 0,1  0,1 0,1

Artur Lundkvist och 
Maria Wines stiftelse 
(utlåning)

 0,6 0,6  0,6 0,6

Andelar/fordringar hos 
intresseföretag

 0 0  0,1 0,1

Summa långfristig 
utlåning

2,1 2,1 1,8 1,8

Summa finansiella 
anläggningstillgångar

11,9 11,9 8,8 8,8
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Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF = 1 st
2020 års bokslut redovisade en hyresavsättning som kortfristig skuld. Denna har för 2021 justerats till övrig avsättning.
Övriga avsättningar avser Nårabs deponi

Not 11 Fordringar

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Kundfordringar  5,3 5,6  8,4 46,1

Förutbetalda kostna-
der, upplupna intäkter

 16,0 13,1  19,1 5,6

Kommunalskatteford-
ringar

0 8,5 0

Övriga kortsiktiga 
fordringar

 13,0 17,3  15,6 9,2

Summa 34,3 44,5 43,1 60,9

Not 14 Eget kapital

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Ingående eget kapital  157,7 184,0 219,4 252,2

Årets resultat  26,4 24,6  32,8 28,7

Summa 184,1 208,6 252,2 280,9

Not 12 Kortfristiga placeringar (placering pensionsskuld)

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Pensionsplacering 4,0 8,0 4,0 8,0

Summa 4,0 8,0 4,0 8,0

Not 13 Kassa och bank

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Bank 62,9 31,9 88,2 110,5

Summa 62,9 31,9 88,2 110,5

Not 16 Långfristiga skulder

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Långfristiga lån 
(Kommun invest)

78,0 90,6 356,9 482,1

Summa 78,0 90,6 356,9 482,1

Genomsnittlig 
upplåningsränta

0,74 0,65 1,22 0,93

Genomsnittlig 
räntebindningstid

2,74 2,2 2,89 2,51

Not 15 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Ingående avsättning 
till pensioner inklusive 
löneskatt

 2,7 3,9  2,7 3,9

Förändring av 
pensionsskuld

1,2 1,2 1,2 1,2

Varav intjänad särskild 
avtalspension

1,3 1,2  1,3 1,2

Varav ränte- och 
basbeloppsuppräkning

0,1 0,1  0,1 0,1

Varav utbetalningar -0,2 -0,3  -0,2 -0,3

Varav övrigt  0 0,2  0 0,2

Förändring av 
löneskatt

 0 0  0 0

Övriga avsättningar 3,3 2,2 23,4 24,4

Uppskjuten 
skatteskuld

 0 0  7,8 8,6

Summa 7,2 7,3 35,1 38,1
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Perstorps kommun har ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respek-

tive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 
i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
510 966 139 138 kr och totala tillgångar till 518 679 
716 010 kr. Perstorps andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 524 217 898 kr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till  532 693 081 kr, motsvarande 
0,103 %.

Not 17 Kortfristiga skulder

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Semester och 
övertidsskuld

 18,9 19,0  19,1 19,2

Personalens skatter, 
avgifter och avdrag

14,1 12,3  13,3 12,3

Upplupen löneskatt  15,4 0  15,4 0

Leverantörsskulder  21,2 25,5  26,5 38,1

Avräkning 
skatteintäkter

 10,4 4,1  10,4 4,1

Övriga upplupna 
kostnader och 
förutbetalda intäkter

 17,9 17,9  27,4 31,1

Övriga kortfristiga 
skulder

11,2 14,0 14,1 15,9

Lån till kreditinst  12,1 16,1  19,9 24,1

Skuld till koncern  0 0  0 0

Summa 121,2 108,9 146,1 144,8

Not 18 Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Ingående ansvars-
förbindelse inklusive 
särskild löneskatt

 66,8 64,9  66,8 64,9

Försäkring IPR  0 0  0 0

Utbetalningar  -6,2 -4,7  -6,2 -4,7

Ränte- och bas- 
beloppsuppräkning

 2,0 0,9  2,0 0,9

Övrig post  2,3 1,0  2,3 1,0

Ändrat livslängds- 
antagande i RIPS

 0 1,2  0 1,2

Summa 64,9 63,3 64,9 63,3

Not 19 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Perstorps Bostäder AB  227,8 223,5  227,8 223,5

Perstorp Näringslivs 
AB

 46,0 166,4  46,0 166,4

Norra Åsbo Renhåll-
nings AB

 13,6 13,6  13,6 13,6

Idrottsföreningar  3,6 3,8  3,6 3,8

Byggnadsföreningen 
Framtiden

 0,7 0  0,7 0

Summa 291,7 407,3 291,7 407,3

Not 20 Justering för ej likviditetsstörande poster

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Avskrivning  20,5 21,6  34,3 35,4

Just. för förändr. Pensions-
avsättning exkl utbet

 0 0  0 6,0

Just. för förändr. Övriga 
avsättningar exkl utbet

1,4 1,5  3,1 -1,6

Summa 21,9 23,1 37,4 39,8

Not 21 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Pensionsavsättning, 
Minskning pga utbetalning

-0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Övriga avsättningar, 
Minskning pga utbetalning

0 -1,1 0 -1,1

Summa -0,2 -1,4 -0,2 -1,4
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Not 22 Räkenskapsrevision
Total kostnad för revision uppgår till 685 tkr. Rä-
kenskapsrevision uppgår till 150 tkr. Kostnaderna 
avser granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2021 samt fördjupad 

granskning avseende hanteringen av direktupphand-
lingar, det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxen-
utbildningen samt hanteringen av Covid19 med fokus 
på äldreomsorgen.

För 2020 har genomlysning genomförts avseende alla kommunens leasingavtal och identifierat flera vilket är förklaringen till avvikelsen 
från 2019.

Not 23 Leasingavgifter lös egendom

(mnkr) Kommunen 
2020

Kommunen 
2021

Kommun- 
koncernen 2020

Kommun- 
koncernen 2021

Operationell leasing 6,5 4,8 6,5 4,8

Inom 1 år  3,2 3,3  3,2 3,3

Senare än 1 år men inom 5 år  3,3 1,5  3,3 1,5

Senare än 5 år  0 0  0 0

Finansiella  
leasingavtal

0 0 0 0

Totala 
minimi leaseavgifter

0 0 0 0

Framtida	finansiella	kostnader 0 0 0 0

Nuvärdet av 
minimi leaseavgifterna

0 0 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande

Inom 1 år 0 0 0 0

Senare än 1 år men inom 5 år 0 0 0 0

Senare än 5 år 0 0 0 0
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72 734Nämndernas 
redovisning
Den sista delen av årsredovisningen utgörs 
av verksamhetsberättelsen där kommunens 
verksamhet beskrivs utifrån respektive nämnds 
politiska beslut. Nämndernas uppdrag beskrivs, 
tillsammans med väsentliga händelser ur ett 
nämndsperspektiv. För en fylligare beskrivning 
hänvisas till respektive nämnds och bolags egen 
redovisning.
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Kommunstyrelsen	exklusive	finansverksamhet

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhets-
ansvar leda och samordna kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomi. Teknik och serviceförvalt-
ningen ansvarar för kundtjänst, lokalvård, kost, verk-
samhetsservice samt underhåll av kommunens vägar, 
grönytor och fastigheter där dessa ska vara så ändamål-
senliga som möjligt.

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader 
för vatten och avlopp. Verksamheten avgiftsfinansieras 
till 100 procent av VA-abonnenterna. Från den 1 januari 
2020 svarar NSVA för driften av VA-verksamheten. 
Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. 
Respektive kommun beslutar taxor, avgifter samt inves-
teringsnivåer.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Året började ganska abrupt i form av ett broras och 
med det medföljande komplikationer. Planerad be-
siktning genomfördes av två andra rörbroar varav en 
som var i ett krisartat tillstånd och fick stängas akut 
medans den tredje var i dåligt skick och reparation ge-
nomfördes under hösten. De sista åtgärderna kommer 
göras under våren 2022.

Förutom projektet avseende broarna har ytterligare ett 
flertal större projekt påbörjats, däribland ombyggna-
tionen av Centralskolans högstadium som startades 
och löper på snabbt. En fördjupad förstudie kring 
Österbos utbyggnad är i full gång. Upphandling och 
kontraktsskrivning av hembygdsgårdens restaurering 
är genomförd och därmed kan arbetat starta för åter-
uppbyggnad 2022.

I kombination med dom stora byggprojekten har även 
teknik- och service förvaltningen arbetat med upp-
starten av ny inköpsorganisation och utbildningsin-
satser för berörda medarbetare.

Under året har nytt verksamhetssystem implemente-
rats, My insight, som leder till att chefer i kommunen 
får ett enhetligt verksamhetssystem där de kan följa 
upp både mål, internkontroll, ekonomi och personal-
data via en inloggning. Syftet är att underlätta där 

chef istället för tre olika system får helheten pakete-
rad och en lättare överblick genom att alltid gå in via 
kommunens ledningssystem  Stratsys.

En övergång till NSVA för hanteringen av fakture-
ringen gällande vatten och avlopp har genomförts 
under hösten med driftsstart 1 januari 2022.

En glädjande nyhet är att Perstorps kommun klätt-
rade till plats 124 från plats 192 (totalt 290 platser) i 
Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat 
. Perstorps kommun ska ha ett fortsatt gott företags-
klimat. Kommunen ska fortsätta stimulera och bejaka 
företagande både internt i organisationen och externt 
för en fortsatt utveckling och tillväxt i Perstorps 
kommun.

Pandemin har gjort att vissa saker senarelagts men 
trots det har vissa viktiga avstamp gjorts för att 
möjliggöra bättre stöd till organisationen framöver. 
Grundläggande arbete har påbörjats med policy och 
riktlinjer men även implementering av stödsystem vil-
ket kommer underlätta för medarbetare i sitt dagliga 
arbete framöver. Fortsatt arbete med effektivisering 
och digitalisering pågår. Uppdatering av dokument 
och mallar för att stämma överens med rådande lag-
stiftning och policydokument fortsätter.

1 april övergick kommunens löneenhet till HR-servi-
cecenter för att minska sårbarheten kring lönehante-
ringen. Lönerna sköts numera i sin helhet därifrån.

Under 2021 har Arbetsmarknadsenheten fokuserat 
på att bibehålla och bedriva verksamhet i så hög grad 
som möjligt utifrån rådande restriktioner. Somma-
rens feriejobb har kunnat samordnas och samtliga 40 
platser har kunnat nyttjas. Vidare har AME genom 
den statliga satsningen ”Jobb för ungdomar” kunnat 
samordna feriejobb för vissa ungdomar under hösten. 
FINSAM-projektet Första steget har bedrivits digitalt 
under våren och sedan fysiskt under hösten.

Den tvärsektoriella samverkan med Ekonomiskt 
bistånd och vuxenutbildningen har fördjupats genom 
vår ESF-förstudie ”Framtidsresan”, som genomför-
des 2021-02-01 – 2021-10-30. Den har resulterat i en 

Nämndens resultat

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

96 587 99 651 92 694 98 231

Verksamhetens 
kostnader

-143 888 -153 414 -155 330 -159 339

Verksamhetens 
nettokostnad

-47301 -53763 -62636 -61108

Kommunbidrag 48 830 52 298 62 636 62 636

Nämndens resultat 1529 -1465 0 1528

konkretisering av kommunens gemensamma målbild 
om att fler invånare når självförsörjning. En utvecklad 
samverkansstruktur med gemensamma styrnings-
processer, flöden, gemensamma förhållningssätt 
gentemot klienter och inte minst sammankoppling av 
verksamhetssystem – där AME under hösten övergick 
till IFOs verksamhetssystem. Ett 50tal individer från 
ekonomiskt bistånd är anvisade till AMEs verksamhet 
och där fortlöper arbetet med att stötta dessa individer 
mot självförsörjning. Detta med parallella insatser och 
samverkan med IFO, SFI, vårdcentralen och Arbets-
förmedlingen.

Arbetsförmedlingens nya arbetssätt har inneburit att 
arbetslösa invånare i högre grad anvisas till externa 
privata leverantörer, och därmed inte kan tillgodose 
sig kommunala arbetsmarknadsinsatser. AME har 
därför inte kunnat genomföra insatser för våra delta-
gare i den grad som annars varit möjlig.

EKONOMISK REDOVISNING
Kommunstyrelsen redovisare ett positivt resultat om 
1 528 tkr. En klar förbättring jämfört tidigare progno-
ser då styrelsen närmade sig underskott. Den största 
förklaringen till avvikelsen jämfört prognosen är att de 
åtgärder som vidtogs under sen höst gav önskad effekt. 
Det gav dock även den effekten att övriga verksamheter 
som höll igen för att hantera underskottet för helheten 
även genererade överskott vilket inte hade behövts i 

den utsträckning som förutsågs. Ytterligare en faktor 
till det förbättrade resultatet är försäkringsersättningen 
för hembygdsgården som inter räknats med i tidigare 
prognoser då den var osäker. Ersättning kommer dock 
att erhållas men exakt belopp kommer ges under kvar-
tal 1. En försiktighet har därmed iakttagits vid uppbok-
ning av intäkter.

Generellt sett ökar både intäkterna och kostnaderna. 
Intäkterna ökar främst på bidragssidan där bland annat 
extratjänster och olika typer av arbetsmarknadsinsatser 
erhållit bidrag. Även ersättning från omställningsfond, 
försäkring och segregrationsmedel har erhållits.

Kostnadssidan har motsvarande kostnader som möter 
de ökade intäkterna i form av ökade personalkostna-
der och utbildningskostnader. Kostnadsökningar ses 
även inom entreprenadtjänster, material och livsmed-
el. I övrigt se även ökningar inom licensavgifter och 
abonnemangsavgifter. Kostnadsminskningar ses inom 
exempelvis personalkostnaderna till följd av vakanta 
tjänster et cetera.

Kommunstyrelsen har under kommande år utmaning-
ar kring de ökade kostnaderna avseende material och 
livsmedel men även ökade kapitalkostnader till följd av 
exempelvis fiberutbyggnaden.
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EKONOMISK REDOVISNING

Barn- och utbildningsnämnden

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
I det regelverk som styr barn och utbildningsnämn-
dens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar 
och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en 
god kvalitet inom ramen för beslutad budget.

Skollagens portalparagraf säger bland annat: ”Utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att barn och elev-
er ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
också förmedla och förankra respekt för de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Förskoleverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att tillgo-
dose behovet av barnomsorg och skolbarnsomsorg för 
barn i ålder 1 – 12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar 
eller studerar, samt för de barn som av eget behov 
behöver plats inom förskoleverksamheten. I förskole-
verksamheten finns också öppen förskola på Famil-
jens hus. Nämnden har också tillsynsplikt av friståen-
de pedagogisk omsorgsverksamhet etablerad på orten.

Grundskola
Parkskolan åk F1, Norra Lyckan skolan åk 23 och 
Oderljunga skola åk F-5, med tillhörande fritidshem 
bildar ett eget rektorsområde med 100% rektor. Till 
området finns också en 100% biträdande rektorstjänst.

Centralskolan bildar två rektorsområden om vardera 
100 % rektor.

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA
ALUC, Artur Lundkvist Utbildnings Centrum, bildar 
ett eget rektorsområde med SFI, grundvux och viss 
komvuxutbildning med bl.a. vård och omsorgsutbild-
ning.

LILLARYDSVERSTADEN
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar sedan några 
år för verksamheten på Lillarydsverkstaden. Syftet 
med verksamheten är bl.a. att vara invånare behjälplig 
med trädgårdsskötsel och snöröjning et cetera i syfte 
att göra det möjligt att i större utsträckning kunna bo 
kvar där man så önskar. Verksamheten finansieras 
dels genom kommunbidrag men också genom legoar-
beten och brukares avgifter.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har 
varit starkt påverkade av Coronapandemin under hela 
2021. Det har förekommit smittspridning i varierande 
grad bland såväl barn och elever som personal.

Under den första delen av 2021 övergick högstadiet 
till distansundervisning som sedermera övergick till 
växelvis distansundervisning. Elever med rätt till 
särskilt stöd genomförde undervisningen på plats i 
skolan.

Även om smittspridningen på nytt ökade under sen-
hösten genomfördes undervisningen i skolorna, på ett 
sätt som förhindrade snabb smittspridning.

Förskolorna genomförde, på prov, utökad tid i den 
allmänna förskolan. Barnen i åldern 3-5år erbjöds 
25h pedagogisk verksamhet vilket är en ökning med 
10 timmar. Då nyttjandet och effekterna var ringa så 
avslutades projektet under slutet av 2021.

Vuxenutbildningen har periodvis bedrivits på distans 
liksom landets gymnasieskolor. Perstorp har ingen 
egen gymnasieskola men med ansvaret för våra gym-
nasieelever följer vi noga hur det går för våra elever 
i andra kommuner eller fristående gymnasieskolor. 
Undervisning på distans kan aldrig helt ersätta under-
visning på plats.

Utbyggnad av centralskolans åk 79 påbörjades under 
2021, förvaltningen fick också under 2021 i uppdrag 
att utreda en utbyggnad av Centralskolans åk 46.

I det treåriga samverkansprojektet med Skolverket och 
Mittuniversitetet ”Samverkan för Bästa Skola” SBS 
har samtliga nivåer inom organisationen kommit in i 
en intensiv period med olika utvecklingsinsatser på 
de olika enheterna. Projektet är planerat att avslutas 
sommaren 2022.

I slutet av året rekryterades och tillsattes ny förvalt-
ningschef.

Barn och utbildningsnämnden visar ett positivt utfall 
på 4 039 tkr för helåret 2021. Det har varit ännu ett 
extraordinärt år med pandemieffekter. Kompensa-
tioner för pandemirelaterade kostnader har medfört 
betydligt högre intäkter än väntat. Sjuklöner har 
kompenserats med statsbidrag. Under hösten 2021 
fattade kommunfullmäktige beslut om att kompen-
sera barn och utbildningsnämnden med 1 100 tkr 

för ökade covid-relaterade kostnader. Staten fattade 
beslut om en extra skolmiljardsatsning där barn och 
utbildningsnämnden beslutade vid 2021-års marsmöte 
att denna skulle satsas på en KAA tjänst, med uppfölj-
ningsansvar för gymnasieelever som hoppar av sina 
utbildningar. Pandemin har också bidragit till en lägre 
efterfrågan av platser i förskola, fritids och pedago-
gisk omsorg vilket bidragit till lägre kostnader.

Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

47 426 46 751 26 684 47 825

Verksamhetens 
kostnader

-233 679 -237 554 -223 063 -243 095

Verksamhetens 
nettokostna

-186253 -190803 -196379 -195270

Kommunbidrag 184 545 193 670 196 379 199 309

Nämndens resultat -1708 2867 0 4039
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EKONOMISK REDOVISNING

Socialnämnden

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
Socialtjänsten och kommunala hälso- och sjukvårds-
ansvaret. Socialnämnden ska vidare vara väl förtrogen 
med levnadsförhållandena i kommunen, informera om 
socialtjänsten och bedriva uppsökande verksamhet. 
Socialnämnden tillgodoser, inom den ram lagstift-
ningen utgör, de behov som kommunens invånare har. 
Nämndens riktlinjer tydliggör dess ambitionsnivå. 
Rutiner används på de områden där det är nödvändigt 
att ha tydliga regleringar, i övrigt används evidensba-
serade metoder som ger utrymme för medarbetarna 
att använda sin kompetens. Förvaltningens yttersta 
uppdrag är att arbeta med fortgående dynamiska för-
bättringar och utvärderingar. Utvecklingen ska ha sitt 
fokus utifrån kommuninvånarnas behov.

Den politiska visionen ”Vårt Perstorp 2030” är 
nämndens och tillika förvaltningens vision. Genom-
gående ledord i dokumentet är Service, Bemötande 
och Engagemang, och viljan att utveckla Perstorp är 
framträdande. Perstorps invånare ska kunna leva ett 
bra och meningsfullt liv i trygghet:

• med god folkhälsa
• där äldres behov tillgodoses
• med en förebyggande och aktiv socialtjänst
• där alla invånare får stöd i att bli ekonomiskt 

självförsörjande
• där barnkonventionen som lagstiftning genom-

syrar alla beslut och där barnperspektivet är en 
självklarhet

• där det finns attraktiva boendeformer för äldre 
och för personer med funktionsnedsättning

• där socialförvaltningen är en god arbetsgivare
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta föredöm-
ligt med teknik som stöd för den enskilde i olika 
situationer. Förvaltningens arbete ska ha sin grund i 
invånarnas behov och aktuell lagstiftning, samt bygga 
på evidensbaserade metoder. Hållbar utveckling ligger 
som en grund för alla utredningar och beslut som 
berör såväl verksamhet, ekonomi som relationer.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Även 2021 har till stor del präglats av de begränsning-
ar som Covid19 har medfört för hela förvaltningen. 
Verksamheter som har varit extra hårt drabbade är 
vård och omsorg företrädelsevis hemtjänst som har 
haft ett svårt bemanningsläge redan innan Covid19 

samt IFO, då främst barn och familj.  Covid19 har 
varit ett hinder, då man behöver samlas fysiskt för att 
driva gynnsam utveckling framåt. Arbetet har också 
haft sina begränsningar då mycket tid har gått åt till 
att hantera hög personalfrånvaro.

En grundläggande analys med ett ekonomiskt fokus 
på Socialnämndens ansvar har genomförts av KPMG 
under 2021, resultatet visade på att nämnden sakna-
de 7,8 mnkr för att klara av sitt grunduppdrag. Viss 
ramjustering har skett under innevarande år. Arbetet 
med mål och resultatstyrningen fortgår, det blir allt 
tydligare vilka mått som är möjliga att använda sig 
av som indikatorer oavsett om de är nationella eller in-
terna. Vissa aktiviteter har endast kunna genomföras i 
begränsad omfattning på grund av Covid19. 

Under året har det arbetats aktivt kring uppdraget 
”Heltid som norm” i olika arbetsgrupper för att fort-
sätta resan mot att alla tjänster ska vara heltidstjänster 
och att detta ska bli till en norm i vård och omsorg. 
Arbetet med att öka andelen medarbetare med under-
sköterskeutbildning har fortsatt.  En generell höjning 
av kompetens inom ett flertal områden inom för-
valtningen har pågått under året med hjälp av digital 
utbildningsplattform.

Under första halvåret har Ybbåsen avvecklats som 
särskilt boende och arbetet med planering och projek-
tering av om och tillbyggnaden av Österbo fortskri-
der enligt plan. Det är ett spännande och utvecklande 
arbete, flera grupper är igång med olika uppdrag. 
Kontinuerlig återkoppling sker till nämnden och fack-
ligt förtroendevalda.

Utifrån den ansträngda situation som råder inom 
hemtjänsten har en stor satsning kring arbetsmiljön 
i hemtjänsten initierats under hösten. En handlings-
plan med en risk och konsekvensanalys skapades i 
november. Denna antogs och beslutades i samverkan 
med berörd facklig organisation på FÖSAM, hand-
lingsplanen (risk och konsekvensanalysen) består av 
13 utvecklings- och åtgärdspunkter med olika tidsper-
spektiv. Flera åtgärder är redan vidtagna under 2021, 
bland annat har HR i Perstorp haft individuella samtal 
med samtliga medarbetare och ytterligare en chef är 
rekryterad till hemtjänsten med tillträde i april 2022. 
Allt arbete som har genomförts och ska genomföras 
kommer att prägla hemtjänstens nödvändiga föränd-
ringsarbete på alla nivåer, detta för att skapa hållbar-
het i verksamheten över tid.

Under året har fler personer fått insatsen bostad med 
särskild service enligt LSS beviljad och därtill har 
behovet av LSS gruppbostadsplatser ökat, vilket med-
fört att externa platser fått köpas. Daglig verksamhet 
inom LSS har gjort en stor utvecklingsresa och arbetat 
individcentrerat med att skapa sysselsättningar som 
tar tillvara på och utvecklar den enskildes kompetens 
och behov av en meningsfull och inspirerande syssel-
sättning.

Samtliga enheter inom IFO har anpassat verksam-
heterna utifrån den pågående pandemin, vilket har 
inneburit distansarbete samt att fysiska möten har 
ersatts med digitala möten. Detta har till viss del 
påverkat arbetet och kvalitén, då klientmöten inte har 
genomförts i den utsträckning som det finns behov av. 
Under perioden har enheterna arbetat med samver-
kan mellan samtliga enheter på IFO och som ett stöd 
i detta arbete har man haft gemensam handledning 
med inriktning lösningsfokus. Enhetscheferna samt 
verksamhetschefen på IFO har genomfört en utveck-
lingsdag tillsammans med den handledare som har ge-
nomfört handledningstillfällena på IFO för att stärka 
samverkan ytterligare mellan enheterna.

En stor utmaning för kommunen som helhet är det 
ökade försörjningsstödet framförallt inom integra-
tion. Trots att kommunen har noll i mottagningstal 

ökar försörjningsstödet, då bosättningen på egen 
hand ökar. Denna ökning berättigar inte till stat-
lig finansiering då personerna inte är anvisade till 
kommunen. Med anledning av detta har enheten för 
ekonomiskt bistånd under perioden fortsatt utveckla 
Framtidsresan, dvs samverkan med Arbetsmark-
nadsenheten samt vuxenutbildningen för att hjälpa 
klienter ut i självförsörjning.  Under hösten har även 
en modul införts inom verksamhetssystemet Life 
Care som kommer att möjliggöra digital anvisning 
mellan enheten för ekonomiskt bistånd och arbets-
marknadsenheten och därmed medföra lättare och 
säkrare kommunikation mellan enheterna. Enheten 
för ekonomiskt bistånd samt öppenvården har arbetat 
vidare med att utveckla samarbetet med Resursteam 
Heder Skåne. Vidare har det under 2021 genomförts 
ett stort arbete med många ansökningar, ca 80, röran-
de budget- och skuldrådgivning vilket bland annat fått 
uppmärksamhet i media. Samtliga enheter inom IFO 
har under hösten 2021 genomfört en utbildning kring 
dokumentation samt BBIC (barnens behov i centrum). 
Dessutom har IFO gemensamt under hösten 2021 
genomfört ett projekt riktat till familjehemsplacerade 
barn. Under 2021 har Mobila teamet i samarbete med 
skolan genomfört skollovsjobb som har varit en myck-
et lyckad satsning.

Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

78 059 70 853 29 939 38 489

Verksamhetens 
kostnader

-226 954 -221942 -183299 -197 807

Verksamhetens 
nettokostna

-148895 -151089 -153360 -159318

Kommunbidrag 148 944 149 869 153 360 157 654

Nämndens resultat 49 -1220 0 -1664
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Socialnämnden övergripande
Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på 
1 664 tkr för år 2021. Underskott finns i huvudsak 
inom LSSverksamheten samt integrationsenheten. 
Överskott finns i huvudsak inom äldreomsorgen samt 
verksamheten för ensamkommande barn.

I oktober beslutade kommunfullmäktige om en ytter-
ligare ramhöjning för 2021. Denna åtgärd påverkar 
ekonomin på ett positivt sätt under sista kvartalet 
2021. Socialnämnden fick en ramhöjning på totalt 3 
mnkr, där 1 mnkr fördelas till försörjningsstödet, 1 
mnkr till LSSverksamheten samt 1 mnkr för att täcka 
nettokostnaderna för pandemin.

Under året har man arbetat med att försöka komma 
till rätta med budgetunderskottet via handlingsplaner 
både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Förvaltning-
en har lagt mycket arbete på att söka statliga projekt-
pengar, vilket delvis påverkat driftsresultatet i positiv 
riktning. Under året har förvaltningen konsumerat 
statliga projektmedel för totalt 8 300 tkr fördelat på 
tolv olika typer av projekt.

Socialförvaltningen har stora svårigheter att uppnå en 
budget i balans för 2021. Som förvaltningen påpekat 
många gånger tidigare år, så sjunker ersättningarna 
från migrationsverket kraftigt under år 2021. Att 
minska beroendet av dessa statliga medel har varit en 
stor finansiell utmaning både för förvaltningen och 
kommunen.

Det ekonomiska läget för socialförvaltningen har varit 
bekymmersamt under året då bland annat ramtilldel-
ningen inte står i proportion till de behov som finns 
hos brukarna. Enligt KPMG:s rapport behövs en upp-
räkning av ramen med 7 800 tkr inför nästa år, vilket 
motsvarar uppräkningen av budgetramen som kom-
munfullmäktige beslutade om senare under hösten (7 
700 tkr). I rapporten har man gjort en jämförelse med 
strukturellt liknande kommuner där det framgår att 
verksamheterna med undantag av barn- och ungdoms-
vården ligger på en rimlig kostnadsnivå.

Kultur- och fritidsnämnden

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
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.

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

All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens an-
svarsområde ska erbjuda ett brett utbud av fritidsakti-
viteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska 
kunna hitta den eller de aktiviteter de önska delta i 
som erbjuds i kommunen.

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

Allmänkulturen
Allmänkulturen har genom året medverkat till att 
gammal som ung har fått ta del av flera kulturella 
arrangemang i samarbete med olika föreningar och 
kommunala förvaltningar.

Biblioteket
Det goda samarbetet med de övriga biblioteken i 
familjen Helsingborg är en förutsättning för att 
Perstorps bibliotek fortsatt ska kunna ge god service 
till medborgarna.

Personalen fortsätter att jobba aktivt med tillgänglig-
het och service till våra besökare och försöker även nå 
medborgarna utanför bibliotekets lokaler med boken 
kommer, bokprat och pop-up bibliotek.

Kulturskolan
Kulturskolan utvecklar barn och ungdomars förmåga 
att uttrycka sig i olika konstformer, och därigenom 
växa till trygga och självständiga individer. Genom 
att kulturskolan tar vara på elevernas inneboende 
talang och tror på eleverna, kommer barnen att få ökat 
självförtroende.

”Vi tror vi kan” - är mottot för skolan. Eleverna får 
möta en erfaren pedagog som utvecklar varje individ 
därifrån hen befinner sig. Eleverna får också sam-
arbeta i gruppverksamheter där den gemensamma 
slutproduktionen är ett mål som motiverar, engagerar 
och skapar sammanhållning.

Fritidsverksamheter
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att främja för-
eningslivet i Perstorp och ansvarar för tillgänglighet 
för föreningar i kommunalägda lokaler samt verksam-
hets- och lokalbidrag för Perstorps föreningsliv.

Turistverksamheten
Turistbyrån drivits i samarbete med Plastens Hus. 
Perstorps kommuns populäraste och mest besökta tu-
ristmål är Ugglebadet, Plastens Hus och Bälingebadet.

Ugglebadet
Ugglebadet håller en bra standard och erbjuder en 
mycket bra service till sina kunder.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Fritidssektorn
2021 har för den kommunala fritids- och idrottsverk-
samheten handlat mycket om en anpassning utefter 
covidläget. Fritidssektorn har följt Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer vilket inneburit att många 
verksamheter har varit delvis eller mycket begränsade. 
Föreningarnas ungdomsverksamheter har i största 
möjliga mån genomförts, dock har cuper och större 
arrangemang ställts in vilket har inneburit att många 
föreningar tappat stora intäkter.

Samtliga idrottsföreningar som erlägger kommunal 
hyra för sina verksamheter i kommunala lokaler har 
under 2021 blivit hyresbefriade. Ett par föreningar har 
flaggat för att man haft svårt att rekrytera både ledare 
och ungdomar under 2021.

Turistbyrån hade under våren mycket begränsat antal 
besökare men under sommaren och tidiga hösten 
ökade besöksantalet. 

Även Fritidsgården har fått anpassa sin verksamhet 
utifrån coronaläget, dock har man aldrig helt behövt 
stänga fritidsgården. Fritidsledarna har även arbetat 
en hel del med uppsökande verksamhet utomhus. 
Fritidsgården har tvingats begränsa antalet besökare 
under öppettiderna. När folkhälsomyndigheten i sep-
tember öppnade upp för fler och större arrangemang 
genomförde Fritidsgården i samarbete med biblioteket 
och ABF en mycket lyckad och uppskattad konsert.

Ugglebadet har under stora delar av året stängt sin 
verksamhet till stora delar, främst på grund av pande-
min men även för byte av klorhanteringen i bassäng-
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erna. Allt detta har medfört att aktiviteter fått ställas 
in och medfört ekonomiska bakslag. Utomhusverk-
samheten har dock fungerat väl. Ugglebadet hade 
två stycken allvarliga tillbud för drunkningsolyckor 
utomhus. Båda slutade lyckligt. Personalen gjorde ett 
fantastiskt jobb och räddade liv.

Kulturskolan
Kulturskolans har under 2021 gjort vissa justeringar 
i sina tjänster till följd av pandemin och utifrån det 
utbud av kurser som kunnat genomföras. Vissa utbild-
ningar har pausats till följd av för få anmälningar och 
på grund av pandemin. Även försök till att starta nya 
kurser i kör, kreativt skivande och munspel har gjorts. 
Under höstterminen startade kulturskolan ytterligare 
en dansgrupp och även ämnena sång och musikal. 

Under vårterminen undervisade hela kulturskolan 
digitalt. Alla ämnen, förutom dans, undervisades 
interaktivt i realtid. Dramalektionerna jobbade med 
radioteater, som även uppmärksammades av Sveriges 
radio med ett reportage. Danslektionerna spelades 
istället in och två nya lektioner i olika svårighetsgrad 
skickades ut till danseleverna en gång i veckan.

Saxofonläraren gjorde digitala nybörjarlektioner i 
ukulele som man kunde anmäla sig till och gå gratis. 
Man spelade även in en lektionsfilm sång och rörelse 
för att användas av lågstadiet i deras musikundervis-
ning. 

Efter intensiv marknadsföring där lärare varit på be-
sök o skolklasser och öppet hus på kulturskolan ökade 
elevantalet igen under höstterminen. 

Av höstterminens sex planerade föreställningar, 
hann den första genomföras med publik. Den andra 
december hade dramaeleverna föreställning med 
publik som visade covidpass och använde munskydd. 
Återstoden av föreställningarna lades ut på iRummen 
i Studyalong – elevsystemet som skolan använder. Där 
har varje enskild elev och varje grupp ett iRum, där 
läraren och eleverna kan ha direktkontakt via video-
chat, eller lägga upp videofilmer med uppträdanden, 
läxhjälp, inspelade lektioner, noter, inspelade stämmor 
och bakgrunder mm.

I slutet av höstterminen förberedde kulturskolan även 
för uppstart av ett nytt ämne på våren, riktat mot 
något äldre elever - musikproduktion. Det blir ett för-
sök att fånga en målgrupp som kan lära sig att skapa 
musik vid datorn.

Biblioteket
Pandemin har återigen påverkat bibliotekets verksam-
het med få besökare, minskat lån av fysiska böcker 
och ett pussel med restriktioner och säker arbetsplats 
för de anställda.

Aktiviteter riktade mot barn- och unga har inte 
kunnat genomföras i den utsträckning som planerats 
under våren men populärt blev utdelandet av olika 
kassar med pyssel eller olika teman som läsning och 
skrivande.

Under året har biblioteket fortsatt med att erbjuda 
hemkörning av media och under hösten kunde bibli-
otekspersonalen så smått fortsätta med teknikhjälpen 
för att öka den digitala kompetensen hos kommunin-
vånarna.

Under året har arbetsplatsbibliotek avvecklats då 
intresset svalnat och biblioteket arbetar nu för att nå 
brukare och personal på andra sätt med litteratur och 
annat som biblioteket kan erbjuda.

Allmänkulturen
Under det gångna året fick vårens inplanerade arran 
gemang antingen ställas in eller flyttas fram till efter 
sommaren. Hösten flöt på bra men besöksantalet var 
klart färre än innan pandemin. Malmö Operas besök 
med lastbil fick begränsas till 50 åskådare. Valborgs-
firandet ställdes in men Nationaldagen kunde dock 
ske digitalt medan medborgarceremonin, som brukar 
hållas denna dag, får skjutas på framtiden.

Med bidrag från staten lyckades ett Sommarlovskalas 
hållas i augusti med inriktning mot barn- och unga. 
Ett samarbete med flera kommunala verksamheter 
samt ABF och Svenska Kyrkan.

Kulturgarantin har haft det svårt att hitta aktiviteter 
som klarat restriktionerna och digitala arrangemang 
har inte alltid varit att föredra. Flera arrangemang 
kunde dock genomföras under senare delen av året.

När kulturföreningar inte heller har kunnat samlas fy-
siskt, har de arbetat med och publicerat ett par skrifter 
om Perstorp, med stöd från allmänkulturen.

Ett samarbete med LSS har startat och i hörsalen 
visades film för medlemmar och till våren planeras en 
målarverkstad ha premiär.

EKONOMISK REDOVISNING
Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

6 276 5 941 3 725 3 874

Verksamhetens 
kostnader

-32 904 -33 800 -32 248 -31 900

Verksamhetens 
nettokostna

-26628 -27859 -28523 -28026

Kommunbidrag 26 631 28 249 28 523 29 154

Nämndens resultat 3 390 0 1128

Kultur och fritidsnämnden stänger på ett positivt 
resultat om 1 128 tkr vilket är ett väldigt starkt 
resultat för ett extraordinärt år med pandemieffekter 
och nedstängningar. Under året har verksamheterna 
kompenserats med olika Covidrelaterade ersättning-
ar. Sjuklöner har kompenserats fullt ut med riktade 
statsbidragskompensationer och kommunfullmäktige 

beslutade under hösten att kompensera kultur och 
fritidsnämnden med 470 tkr som tillfördes Ugglebadet 
på grund av vikande intäkter. Kulturaktiviteter har 
fått ställas in och de uppskattade Perstorpsdagarna 
gick inte att genomföra.
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EKONOMISK REDOVISNING

Räddningsnämnden

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg 
och säker miljö för människor att bo, vistas och verka 
i. Detta sker både genom förebyggande arbete såsom 
utbildningsinsatser och som akutverksamhet.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under året har den förra räddningschefen gått i 
pension och nytt samverkansavtal har tecknats med 
Hässleholm om att Perstorp från 2022 köper verksam-
hetsledning och förebyggandeverksamhet från Hässle-
holm. I verksamhetsledning ingår räddningschef och 
verksamhetschefer från Hässleholm och för förebyg-
gandeverksamheten ingår förutom förebyggandeche-
fen även brandinspektörer och brandingenjörer från 
Hässleholm.

Ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor har tagits fram och beslutats under året. 
I den har Perstorps kommuns riskbild analyserats och 
analysen har varit till grund för hur räddningstjänsten 
avser att prioritera och sätta upp mål inom verksam-
heten. Handlingsprogrammet anger inriktning för 
vilken förebyggandeverksamhet och vilken rädd-

ningstjänstförmåga som räddningstjänsten planerar 
för under åren 2022-2025.

I stort sett hela året har varit påverkat av covid-pan-
demin. Utbildningsverksamheten har varit väldigt 
begränsad under året med hänsyn till detta och i den 
mån efterfrågan började komma igång igen under hös-
ten så försvann det när smittspridningen tog fart igen.

Skumvätskan på våra räddningsfordon har under 
året bytts ut till en miljövänligare skumvätska. Detta 
var ett mål som låg över tre år men som vi nu kunde 
genomföra helt detta året.

Ny utrustning för att hantera olyckor med brandfar-
liga kondenserade vätskor har levererats från MSB. 
Personalen har fått utbildning i den nya utrustningen 
och utrustningen har tagits i drift.

Under året har en styrkeledare gått utbildning till 
Räddningsledare B. Nu har tre av fyra styrkeledare 
denna utbildning vilket medför att de har en högre 
kompetens att leda större räddningsinsatser.

Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

7 725 7388 6 399 7 892

Verksamhetens 
kostnader

-12 475 -12 681 -12 925 -14 064

Verksamhetens 
nettokostna

-4750 -5293 -6526 -6172

Kommunbidrag 5 199 6 719 6 526 6 526

Nämndens resultat 449 1426 0 354

Räddningsnämnden redovisar ett positivt resultat 
om 354 tkr . En försämring jämfört tidigare prognos 
med 250 tkr. Differensen beror främst på ökade inköp 
under sista kvartalet då man fokuserat på arbetsmil-
jöåtgärder och förnya utrustning. Det innebär att 
kostnader för utrustning, såsom arbetskläder, slang-
ar, datorer, inventarier har varit högre än budget. 
Verksamheten har även haft ett mål att under tre år 
byta ut skumvätska men då det funnits överskott i 
verksamheten har man valt att byta allt under året. 
Kvarvarande äldre tryckluftspaket av stål är också 
utbytta till modernare och lättare tryckluftspaket av 
kompositmaterial, som är det som används i huvud-
sak inom räddningstjänster idag. Detta sammantaget 
gör att räddningstjänsten idag har en god grund inför 
kommande år.

Trots ökade kostnader finns överskott. Den största 
delen beror på vakant tjänst. Denna är tillsatt inför 
2022 och kommer utgå från Hässleholm och ingå i 
samverkansavtalet som är upprättat.

Även intäkterna har blivit något högre under året till 
följd av försäljning av olika typer av tjänster. Under 
2020 sjönk intäkterna jämfört 2019 till följd av pan-
demin då man inte kunde utföra alla tjänster såsom ex 
utbildningsinsatser etcetera. En försiktighet i budget 
iakttogs men visade sig vara för låg. Främst på grund 
av hög efterfrågan av tjänster mot industriparken där 
de har pausat mycket drifts och underhållsarbete un-
der pandemin men som de arbetade igen under hösten 
2021.
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EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING

Byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden 4K

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
Byggnadsnämnden ansvarar för hantering av ären-
den som styrs av plan och bygglagen dvs bygglov, 
anmälningsärenden, tillsyn och kontroll. Vidare 
hanteras detaljplaneärenden enligt delegation från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bygg-
nadsnämnden hanterar även kart- och mätfrågor samt 
lantmäteriärenden.

Plan och byggförvaltningen ansvarar förutom be-
redning och handläggning av ärenden till byggnads-
nämnden även för uppdrag åt kommunstyrelsen som 
berör kommunens samlade utveckling. Förvaltningen 
svarar för översiktsplanearbete, övergripande trafik-
planering, övergripande trafikplanering, mark och 
exploateringsfrågor, bostadsförsörjningsfrågor, tomt-
försäljning och strategiska miljöfrågor. Det samlade 
digitaliseringsarbetet för kommunen och arbetet 
med fiberutbyggnaden ligger också inom uppdraget. 
Vidare har Byggnadsnämnden flera uppdrag när det 
gäller projektledning, gestaltningsfrågor som stöd för 
teknik- och serviceförvaltningen.

Plan och byggförvaltningen kommer även fortsätt-
ningsvis ha ett stort inflytande på kommunutveck-
lingsprocesserna.

Verksamhetsidén bygger på att åstadkomma god 
samhällsbyggnad och arkitektur som främjar hållbar 
utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Verksamheten ska präglas av engagemang, god 
service och ett bra bemötande. Arbetet ska bygga på 
samverkan, innovation och utveckling samt invånar-
nas, företagens och besökarnas bästa för ögonen.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Några viktiga händelser under året har varit färdig-
ställande av Gösta Bengtssons bostadsprojekt inom 
kv. Enen, byggstart för CLC Housings projekt i sam-
ma kvarter, bygglov för centralskolans utbyggnad, 
planarbete för utbyggnad av Österbo, inriktningsbeslut 
för Esabvallen med flera samhällsbyggnadsprojekt.

Viktigt är också förvaltningens pågående arbete med 
digitalisering.

NÄMNDENS VERKSAMHETSBESKRIVNING
Överförmyndarverksamheten omfattar handläggning 
avseende huvudmans behov av ställföreträdare (god 
man, förvaltare), vilket innefattar dels utredning av 
ställföreträdare samt rekrytering av dessa. Dessutom 
av verksamheten uppdrag att granska och ha tillsyn av 
ställföreträdarnas pågående verksamhet.

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under året har verksamheten genomfört en rad olika 
förbättringsåtgärder såsom att införa gemensamma 
arbetsrutiner för samtliga medarbetare oavsett vilken 
kommun de hanterar, upprättat enhetliga mallar, 

utvecklat e-tjänster samt arbetat med att förbättra 
hemsidan. Följden av detta är att sårbarheten i verk-
samheten har minskat samt att handläggningstiden 
har minskat avsevärt.

På grund av den pågående pandemin har antalet besök 
minskat men verksamheten har istället ökat sin till-
gänglighet digitalt.

Under året har verksamheten infört utbildningar för 
nya ställföreträdare samt bjudit in till gemensam träff 
för samtliga ställföreträdare.

Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

1431 1876 1190 2027

Verksamhetens 
kostnader

-6131 -7276 -6570 -6711

Verksamhetens 
nettokostna

-4700 -5400 -5380 -4684

Kommunbidrag 4948 5951 5380 5380

Nämndens resultat 248 551 0 696

Resultaträkning, utfall

(tkr) Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens 
intäkter

3 021 3 455 3 840 3 864

Verksamhetens 
kostnader

-3 484 -3 964 -4 360 -4 109

Verksamhetens 
nettokostna

-463 -509 -520 -245

Kommunbidrag 463 509 614 614

Nämndens resultat 0 0 94 369

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 696 tkr för 
2021.

Merparten av den positiva budgetavvikelsen återfinns 
inom verksamheten för bygg.

Tabellen ovan visar att nämnden har haft högre intäk-
ter än budgeterat år 2021, vilket främst beror på att 

nämnden har haft högre bygglovsintäkter än budgete-
rat men även att nämnden fått bidrag från Arbetsför-
medlingen som inte har varit budgeterade.

Tabellen visar att nämnden haft högre kostnader än 
budgeterat, vilket delvis beror på högre ITkostnader 
och kapitalkostnader än budgeterat.

Årets resultat för Överförmyndarnämnden är 369 tkr.

Intäkterna för året är enligt plan. Extra ersättning för 
sjuklönekostnader har tillkommit från staten under 
året.

Under första kvartalet har lönekostnader på grund av 
sjukskrivningar varit lägre men för att hantera årsräk-
ningar och komma i fas efter nedstängning över jul 
och nyår 2020 till följd av pandemin har extra perso-
nal tagits in. Dessa kostnader möter del av överskottet 
inom personalkostnaderna.

Då nytt verksamhetssystem ännu inte är i drift har 
inte några licenskostnader för året debiterats eller 
kapitalkostnader. Överskottet från 2020 har heller inte 
nyttjats under året och bidrar till överskottet.

Överskott för år brukar föras vidare till kommande 
år. Då resultatet är upparbetat under två år föreslås att 
fördela ut del av överskottet. En plan har upprättats 
för att använda delar av överskottet under 2022 genom 
tillfällig utökning av personal. Totalt föreslås 200 tkr 
att fördelas ut till respektive kommun utifrån befolk-
ningsantal.
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Revisionen

PERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Revisonen har i enlighet med kommunallagen gran-
skat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. 
Uppdraget är att granska om verksamhetens sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisan-
de och om den interna kontrollen är tillräcklig. Under 
året har revisorerna genomfört fördjupade gransk-
ningar avseende hanteringen av direktupphandlingar, 
det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbild-
ningen samt hanteringen av Covid19 med fokus på 
äldreomsorgen. Därtill har revisionen genomfört 
granskning av delår – och årsbokslut samt grund-
läggande granskning innefattande dialogmöten med 
presidierna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
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Revisionsberättelse 2021

GAMMALT 
INNEHÅLL

GAMMALT 
INNEHÅLL
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 51 
 
Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB 
2022/55 
 
Sammanfattning 
Adven Energilösningar AB och Perstorps kommun äger till 50% vardera Perstorps 
Fjärrvärme AB. Bolaget etablerade 2013 en lånefacilitet om totalt 80 mnkr för att 
finansiera den nya biogent eldade värmepannan. Lånet var uppdelat i olika delar och när 
den tredje delen skulle dras ner så skulle den tillhörande kontokrediten dras ned till 10 
mnkr. Detta har inte skett och kontokrediten har funnits kvar om 20 mnkr, samtidigt 
som den kopplades loss från den övriga finansieringen 2020. Detta medförde att 
krediten tappade den struktur som finns i den övriga finansiering. Redan 2013 togs det 
upp att ett ägarstöd skulle vara önskvärt men mot bakgrund av den ägarklausul som 
inkluderades i dokumentationen godtog banken att detta inte erhölls. 2020 skulle 
banken ha tagit upp det som nytt ärende men det har inte gjorts. 
 
Frågan har nu aktualiserats från banken igen då ägarklausulen endast finns kvar på den 
kvarvarande delen av det initiala lånet, vilket dessutom snart är fullt återbetalt. 
Kontokrediten står därmed utan någon säkerhet. 
SEB har fullt förtroende för Perstorps Fjärrvärme AB:s återbetalningsförmåga men 
skulle trots detta önska att ägarna ställer borgen för 50 % var av kontokrediten om SEK 
20 mnkr. 
Båda ägarnas ambition är att under de kommande åren bygga upp likviditeten och 
därmed kunna avsluta krediten. Tills detta sker är en borgen nödvändig. 
 
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning 
och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då bolaget har som ambition att avsluta 
krediten de närmaste åren, samtidigt som detta är en kredit som funnits under en längre 
tid i bolaget, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna kommunal borgen om 10 mnkr för Perstorps Fjärrvärme AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 26 
 
Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB 
2022/55 
 
Sammanfattning 
Adven Energilösningar AB och Perstorps kommun äger till 50% vardera Perstorps 
Fjärrvärme AB. Bolaget etablerade 2013 en lånefacilitet om totalt 80 mnkr för att 
finansiera den nya biogent eldade värmepannan. Lånet var uppdelat i olika delar och när 
den tredje delen skulle dras ner så skulle den tillhörande kontokrediten dras ned till 10 
mnkr. Detta har inte skett och kontokrediten har funnits kvar om 20 mnkr, samtidigt 
som den kopplades loss från den övriga finansieringen 2020. Detta medförde att 
krediten tappade den struktur som finns i den övriga finansiering. Redan 2013 togs det 
upp att ett ägarstöd skulle vara önskvärt men mot bakgrund av den ägarklausul som 
inkluderades i dokumentationen godtog banken att detta inte erhölls. 2020 skulle 
banken ha tagit upp det som nytt ärende men det har inte gjorts.  
 
Frågan har nu aktualiserats från banken igen då ägarklausulen endast finns kvar på den 
kvarvarande delen av det initiala lånet, vilket dessutom snart är fullt återbetalt. 
Kontokrediten står därmed utan någon säkerhet. 
SEB har fullt förtroende för Perstorps Fjärrvärme AB:s återbetalningsförmåga men 
skulle trots detta önska att ägarna ställer borgen för 50 % var av kontokrediten om SEK 
20 mnkr. 
Båda ägarnas ambition är att under de kommande åren bygga upp likviditeten och 
därmed kunna avsluta krediten. Tills detta sker är en borgen nödvändig.  
 
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning 
och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då bolaget har som ambition att avsluta 
krediten de närmaste åren, samtidigt som detta är en kredit som funnits under en längre 
tid i bolaget, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet.  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna kommunal borgen om 10 mnkr för Perstorps Fjärrvärme AB 
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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) 
2022-03-15 Dnr   

  Dnr 2012 
KS   
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef   
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427   
 
   

 
Kommunstyrelsen  

 

 
 

Borgensåtagande Perstorps Fjärrvärme AB 
 
Sammanfattning 
Adven Energilösningar AB och Perstorps kommun äger till 50% vardera Perstorps 
Fjärrvärme AB. Bolaget etablerade 2013 en lånefacilitet om totalt 80 mnkr för att 
finansiera den nya biogent eldade värmepannan. Lånet var uppdelat i olika delar och när 
den tredje delen skulle dras ner så skulle den tillhörande kontokrediten dras ned till 10 
mnkr. Detta har inte skett och kontokrediten har funnits kvar om 20 mnkr, samtidigt som 
den kopplades loss från den övriga finansieringen 2020. Detta medförde att krediten 
tappade den struktur som finns i den övriga finansiering. Redan 2013 togs det upp att ett 
ägarstöd skulle vara önskvärt men mot bakgrund av den ägarklausul som inkluderades i 
dokumentationen godtog banken att detta inte erhölls. 2020 skulle banken ha tagit upp det 
som nytt ärende men det har inte gjorts.  
 
Frågan har nu aktualiserats från banken igen då ägarklausulen endast finns kvar på den 
kvarvarande delen av det initiala lånet, vilket dessutom snart är fullt återbetalt. 
Kontokrediten står därmed utan någon säkerhet. 
SEB har fullt förtroende för Perstorps Fjärrvärme AB:s återbetalningsförmåga men skulle 
trots detta önska att ägarna ställer borgen för 50 % var av kontokrediten om SEK 20 
mnkr. 
Båda ägarnas ambition är att under de kommande åren bygga upp likviditeten och därmed 
kunna avsluta krediten. Tills detta sker är en borgen nödvändig.  
 
Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning 
och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då bolaget har som ambition att avsluta 
krediten de närmaste åren, samtidigt som detta är en kredit som funnits under en längre 
tid i bolaget, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta, 
 
Att godkänna kommunal borgen om 10 mnkr för Perstorps Fjärrvärme AB 
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2

 
Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg 
  
Kommundirektör Ekonomichef 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Adven Energilösningar AB 
SEB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 52 
 
Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
2022/53 
 
Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Perstorps kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget 
kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 
koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl: 
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 
framöver. 
 
Perstorps kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Arnold 
Andreasson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
(orgnr. 516406-0294). 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 27 
 
Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB  
2022/53 
 
Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Perstorps kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär.  
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i  
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 
koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får  
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 
elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 
 
 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 
framöver. 
 
Perstorps kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Arnold 
Andreasson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
(orgnr. 516406-0294). 
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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) 
2022-03-16 Dnr 2022/53 

  Dnr 2012 
KS   
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef   
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427   
 
   

 
Kommunstyrelsen   

 

 
 

Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB  
 
Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Perstorps kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär.  
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i  
bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen 
är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 
bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får  
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 
elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 
 
 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 
 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor 
i Kommunassurans. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 
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2

Perstorps kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Arnold Andreasson. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
(orgnr. 516406-0294). 
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg 
  
Kommundirektör Ekonomichef 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
Ägarombudet 
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)  
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 
 

§ 1 Företagsnamn 
 

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

§ 2 Styrelsens säte 
 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande 

kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets 

förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt Försäkring 

 Försäkringsklass 1 Olycksfall 

 Försäkringsklass 4 Spårfordon 

 Försäkringsklass 5 Luftfartyg 

 Försäkringsklass 6 Fartyg 

 Försäkringsklass 7 Godstransport 

 Försäkringsklass 8 Brand och naturkrafter 

 Försäkringsklass 9 Annan sakskada 

 Försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar 

 Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

 Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

 Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 Försäkringsklass 17 Rättsskydd 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska 

vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. 

Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 
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Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med 

annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. 

 

Bolaget  

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.  

- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. 

- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 

- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller 

till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. 

- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning 

än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, 

tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd 

säkerställs på kort och lång sikt. 

 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer 

som framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

§ 5 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst 

etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

 

 

§ 6 Antalet aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

 

 

§ 7 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse 

utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en 

ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice 

ordförande. 

 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två 

tredjedelar av hela antalet ledamöter.  
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Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de 

närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela 

antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 

 

 

§ 8 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av 

årsstämman en revisorssuppleant utses. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter 

allmänna val för en tid av högst fyra år. 

 

 

§ 10 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma 
 

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både 

fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om 

deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före stämman. 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt 

inte ska kunna utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte 

ska kunna utövas per post. 
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§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  
 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på 

bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts. 

 

 

§ 14 Årsstämma 
 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd 

balansräkningen 

c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 

18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

 

 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens m.m. 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i 

övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman 

och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet 
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utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor 

vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

 

 

§ 16  Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
 

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att 

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda 

som stämmoombud för aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller motsvarande 

- Bolagets vice verkställande direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska 

delta vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta 

att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid den enskilda punkten.  

 

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten. 

 

 

§ 17  Firmateckning  
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören 

tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 18  Underställning m m 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska 

ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut 

godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 
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Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma 

ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

§ 19  Överlåtelse av aktier och hembud 
 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 

skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 

samtycke avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 

ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 

för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska 

bolaget meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 

vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 

som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den 

tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 

med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav 

bland dem, som framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 

om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän 

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
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§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  
 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  

godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) 
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 

 

Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. 

Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.  

 

Bolagsordning 2018 
 

Förslag till bolagsordning 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

§ 1 Firma  

 

Bolagets firma är  

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB.  

 

 

 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

 

Bolagets företagsnamn är 

Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till  

Kommunassurans Försäkring AB.  

Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i 

bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget 

”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” 

år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var 

inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från 

Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. 

”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det 

kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet 

kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till 

vänster (inte del av bolagsordningen). 

 

Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet 

firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn. 
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§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att erbjuda dessa 

ett välanpassat försäkringsskydd. 

 

 

 

Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de 

juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och kontrolleras av 

dessa kommuner/landsting/regioner.  

 

Bolaget skall tillföra de försäkrade 

ökad kompetens inom 

försäkringsområdet och  

vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet.  

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

 

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan 

regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i 

denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera 

vinst/avkastning. 

Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet. 

 

 

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser och grupper: 

 

Direkt försäkring 

Grupp e) Försäkring mot brand och 

annan skada på egendom 

FK 6 Fartyg 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhets-

skada 

 

 

 

 

Anm. Ordet ”Försäkringsklass” 

förkortas av utrymmesskäl i § 4 i 

denna handling till ”FK”. I slutlig 

version kommer ”FK” att ersättas av 

”Försäkringsklass”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt försäkring 

FK 1 Olycksfall 

FK 4 Spårfordon 

FK 5 Luftfartyg 

FK 6 Fartyg 

FK 7 Godstransport 

FK 8 Brand och naturkrafter 

FK 9 Annan sakskada 

FK 11 Luftfartygsansvar 

FK 12 Fartygsansvar 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhetsskada 

FK 17 Rättsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda 

ägarkommunerna försäkring, avseende  

a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) 

b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte 

ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, 

c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda 

drönare 

d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, 

e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare 

(försäkringsklass 11), 

f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den 

möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar 

g. rättsskydd (försäkringsklass 17). 

 

I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som 

är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som 

får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa 

klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras 

som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen 

och tillståndet således en teknikalitet. 

 

Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där 

även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. 

 

Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att 

ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon 

(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen 

och 18. assistans. 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än 

en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 
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Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp 

b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 

utgör grupp c), Sjö- och 

transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör 

grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp 

e), Försäkring mot brand och annan 

skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör 

grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper 

som för direkt försäkring, dock enbart 

med annat försäkringsföretag utan 

privat ägarintresse som cedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav 

enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk 

betydelse.  

 

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att 

försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken 

Direkt försäkring på föregående sida).  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet 

att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om 

återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men 

för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om 

Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar 

lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i 

Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av 

verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser 

således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att 

det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om 

att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan 

vid något tillfälle skulle bli aktuell.  

(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

111



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Bolaget  

• ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom risk- och 

försäkringsområdet.  

• ska bistå och vara en resurs för de 

försäkrade gällande risk- och 

försäkringsfrågor. 

• ska erbjuda aktieägarna ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

 

• kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till sådan juridisk 

person som helt eller till majoritet 

ägs eller kontrolleras av en eller 

flera aktieägare i bolaget. 

• får när det är förenligt med den 

kommunala kompetensen, dock 

aldrig till större omfattning än vad 

som sammantaget motsvarar tjugo 

(20) procent av bolagets 

omsättning, tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta 

aktieägare. 

• ska verka för att den kommunala 

sektorns möjligheter till adekvat 

försäkringsskydd säkerställs på 

kort och lång sikt. 
 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. 

Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-

området). 

Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till 

för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, 

exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken 

för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. 

Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. 

Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis 

kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. 

 

 

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års 

bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. 

Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent 

enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för 

bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna 

möjlighet mycket sparsamt. 

 

Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans 

har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att 

tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- 

och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som 

kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras 

även i bolagsordningen. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Bolagets verksamhet skall alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

Bolaget får bara när det är förenligt 

med den kommunala kompetensen och 

aldrig till större omfattning än tio (10) 

procent av bolagets omsättning 

tillhandahålla tjänster till andra än 

direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets verksamhet ska alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på 

föregående sida). 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot och en suppleant 

skall vara försäkringssakkunnig. En 

ledamot skall vara ordförande och en 

ledamot skall vara vice ordförande. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot ska vara oberoende. 

En ledamot ska vara ordförande och en 

ledamot ska vara vice ordförande. 

 

 

 

 

 

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild 

försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att 

utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av 

representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav 

på varje individuell styrelseledamots kompetens inom 

försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade 

kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas 

bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en 

oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska 

tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för 

begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt. 
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Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven 

försäkringssakkunnig föreslås tas bort. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

Ingen ändring föreslås. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

Ingen ändring föreslås. 
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årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst 4 år. 
årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst fyra år. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 

kalenderår. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är  

kalenderår. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

 §11 Former för bolagsstämma och 

omröstning vid bolagsstämma 

 

Bolagsstämma får hållas som s.k. 

hybridstämma, med möjlighet för 

aktieägarna att delta både fysiskt och 

på distans. Distansdeltagare vid 

hybridstämma får enbart utöva sin 

rösträtt om deltagarens identitet har 

kunnat fastställas genom avancerad 

elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före 

stämman. 

 

 

 

 

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som 

har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med 

anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att 

stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt 

som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle 

förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.   

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma skall sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma ska sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om 

rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i 
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1. Om rösträtt ska kunna utövas från 

distans och i så fall på vilket sätt 

eller om rösträtt inte ska kunna 

utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per 

post och i så fall på vilket sätt eller 

om rösträtt inte ska kunna utövas 

per post. 

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i 

kallelsen inför varje enskild bolagsstämma. 

 

 

§ 12 Ordförande vid stämman  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande valts. 

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, ska vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande har valts. 

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats 

att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har 

avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma 

omfattas. 

• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra 

bolagsstämma, i kortform enbart stämma 

• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” 

• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma 

är extra och således inte en årsstämma  

 

Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering. 

 

§ 13 Årsstämma 

 

På årsstämma skall följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

§ 14 Årsstämma 

 

På årsstämma ska följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 
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revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 
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18. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

18. Bemyndigande för styrelsen att 

anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

 

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt 

förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

§ 14  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i § 16 i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

Ingen ändring föreslås. 
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bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  
bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  

 § 16  Utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma 

Förutom styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören har följande 

personer rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma, trots att de inte är 

utsedda som stämmoombud för 

aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare 

som innehar tjänst som 

kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, 

jurist vid 

kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller 

motsvarande 

- Bolagets vice verkställande 

direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos 

bolaget om inte bolagets VD har 

beslutat att dessa inte ska delta 

vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför 

stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, 

för att upprätthålla ordning eller av 

annat skäl, besluta att vissa eller 

samtliga av ovanstående inte ska ha 

rätt att närvara eller på annat sätt 

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan 

denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att 

personerna har rätt att delta.  
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följa förhandlingarna vid den enskilda 

punkten.  

 

Stämman kan även besluta att 

stämman ska vara öppen för 

allmänheten. 

 

§ 15 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande ärenden. Vad 

som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som 

styrelsen fastställer. 

§ 17 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande förvaltning. 

Vad som inbegrips i löpande 

förvaltning ska framgå av VD-

instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet 

”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens 

begrepp. 
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§ 16  Underställning m m 

 

Bolaget skall bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut skall så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna skall ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor skall äga giltighet skall 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 16 

- Beslut om särskilt stora 

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

§ 18  Underställning m m 

 

Bolaget ska bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna ska ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor ska äga giltighet ska 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora  

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

 

Ingen ändring föreslås. 
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Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga skall beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga ska beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

§ 17 Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

§ 19  Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

Ingen ändring föreslås. 
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bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, skall 

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, skall styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 
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aktierna först, så långt kan ske, skall 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

aktierna först, så långt kan ske, ska 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

§ 18 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet.  

 

§ 21 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid 

handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där 

Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i 

fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s 

standardrekommendation. 
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Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 

maj 2022, godkänd av 

Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 

(dnr. FI 22-xxxx) 

 

 

Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive 

diareienummer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 53 
 
Utbetalning Partistöd 2022 
2022/47 
 
Sammanfattning 
Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till kommunfull-
mäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats. Inkommen redovisning ska 
vara granskad och granskaren utses av partiet. Granskningsrapport ska biläggas 
redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att 
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid. 
 
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, 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 2021 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 28 
 
Utbetalning Partistöd 2022 
2022/47 
 
Sammanfattning 
Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats.  
Inkommen redovisning ska vara granskad och granskaren utses av partiet. 
Granskningsrapport ska biläggas redovisningen.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att 
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid.  
 
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 2021 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 
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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) 
2022-03-10 Dnr 2022/47 

  Dnr 2012 
KS   
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef   
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427   
 
   

 
Kommunstyrelsen  

 

 
 

Kommunalt Partistöd 2022 
 
Sammanfattning 
Redovisning av hur respektive partis stöd har använts ska inlämnas till 
kommunfullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet har lämnats.  
Inkommen redovisning ska vara granskad och granskaren utses av partiet. 
Granskningsrapport ska biläggas redovisningen.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd och har även möjlighet att 
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid.  
 
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 2021 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige. 
 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2022

Prisbasbelopp 2022 48300
Grundstöd 14490
Mandatstöd 6762

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Total
Perstorps Framtid 10 14490 67620 82110
Socialdemokraterna 9 14490 60858 75348
Moderaterna 4 14490 27048 41538
Sverigedemokraterna 7 14490 47334 61824
Centerpartiet 3 14490 20286 34776
Miljöpartiet 1 14490 6762 21252
Kristdemokraterna 1 14490 6762 21252
Totalt 35 101430 236670 338100
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
Att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg 
  
Kommundirektör Ekonomichef 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 54 
 
Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års 
investeringsram till 2022 
2022/45 
 
Sammanfattning 
Kommunens budgeterade investeringsram för 2021 användes inte till fullo. Vissa 
projekt är fleråriga och har inte avslutats. Andra projekt är påbörjade eller upphandlade 
men inte slutförda. 
Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 9 280 
tkr till 2022.  
 
Medel avseende destinationsutveckling föreslås ombudgeteras med 2 mnkr till Barn och 
utbildningsnämnden för investering i inventarier och digital teknik i samband med 
utbyggnaden av Centralskolan. 
 
Utifrån de prisökningar som indikeras rörande byggmaterial ökar även prognosen för 
Centralskolans ombyggnation. 1,5 mnkr föreslås därför ombudgeteras från 
destinationsutveckling till ombyggnationen. Asfaltsbeläggningen avseende 
broreparationer som gjordes 2021 har behövts genomföras 2022 för att undvika 
tjälskador. Detta till en kostnad om 0,5 mnkr som också föreslås ombudgeteras från 
destinationsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna omföring av investeringsmedel om 8 900 tkr till 2022 års 
investeringsbudget samt 
 
att ombudgetera 4 mnkr av 2022 års investeringsmedel 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 29 
 
Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års 
investeringsram till 2022 
2022/45 
 
Sammanfattning 
Kommunens budgeterade investeringsram för 2021 användes inte till fullo. Vissa 
projekt är fleråriga och har inte avslutats. Andra projekt är påbörjade eller upphandlade 
men inte slutförda.  
Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 9 280 
tkr till 2022.  
 
Medel avseende destinationsutveckling föreslås ombudgeteras med 2 mnkr till Barn och 
utbildningsnämnden för investering i inventarier och digital teknik i samband med 
utbyggnaden av Centralskolan.  
 
Utifrån de prisökningar som indikeras rörande byggmaterial ökar även prognosen för 
Centralskolans ombyggnation. 1,5 mnkr föreslås därför ombudgeteras från 
destinationsutveckling till ombyggnationen. Asfaltsbeläggningen avseende 
broreparationer som gjordes 2021 har behövts genomföras 2022 för att undvika 
tjälskador. Detta till en kostnad om 0,5 mnkr som också föreslås ombudgeteras från 
destinationsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna omföring av investeringsmedel om 8 900 tkr till 2022 års 
investeringsbudget samt  
 
att ombudgetera 4 mnkr av 2022 års investeringsmedel  
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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) 
2022-03-08 Dnr 2022/45 

  Dnr 2012 
KS   
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef   
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427   
 
   

 
Kommunstyrelsen  

 

 
 

Omföring av investeringsmedel avseende 2021 års 
investeringsram till 2022 samt ombudgetering 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunens budgeterade investeringsram för 2021 användes inte till fullo. Vissa projekt 
är fleråriga och har inte avslutats. Andra projekt är påbörjade eller upphandlade men inte 
slutförda.  
Nämnderna har inkommit med önskemål om att överföra investeringsmedel om 9 280 tkr 
till 2022.  
 
Medel avseende destinationsutveckling föreslås ombudgeteras med 2 mnkr till Barn och 
utbildningsnämnden för investering i inventarier och digital teknik i samband med 
utbyggnaden av Centralskolan.  
 
Utifrån de prisökningar som indikeras rörande byggmaterial ökar även prognosen för 
Centralskolans ombyggnation. 1,5 mnkr föreslås därför ombudgeteras från 
destinationsutveckling till ombyggnationen. Asfaltsbeläggningen avseende 
broreparationer som gjordes 2021 har behövts genomföras 2022 för att undvika 
tjälskador. Detta till en kostnad om 0,5 mnkr som också föreslås ombudgeteras från 
destinationsutveckling. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna omföring av investeringsmedel om 8 900 tkr till 2022 års 
investeringsbudget samt  
 
att ombudgetera 4 mnkr av 2022 års investeringsmedel  
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg 
  
Kommundirektör Ekonomichef 
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Perstorps kommun Perstorps kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Överförmyndarnämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Överföring av investeringsmedel

Kommunstyrelsen
Överfört
2020 Budget 2021 Utfall 2021.12.31

Överföra av
budget

853 Ybbåsen-Österbo förs 2020 5700 0 944 4756
871 Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan) 760 13600 13455 905
819 Rondell Björkhaga (Bäckavägen NSVA) 370 0 18 351
873 Snapphanen Logen (tak) 300 0 74 228
854 Destinationsutveckling 170 2000 37 2000
804 Bredbandsutbyggnad landsbygden 5000 4000 9380 -380

Total 12300 19600 23909 7860

Plan och Byggnadsförvaltningen
Överfört
2020 Budget 2021 Utfall 2021.12.31

Överföra av
budget

940 Inskanning bygglovsakter 0 800 0 800
Total 0 800 0 800

Överförmyndarnämnden
Överfört
2020 Budget 2021 Utfall 2021.12.31

Överföra av
budget

Verksamhetssystem 0 240 0 240
Total 0 240 0 240

Total Överföring 12300 20640 23909 8900

Ombudgetering

Kommunstyrelsen
Total
investerin
gbudget
ink
överföring
och Plan
2023

Ombudgetering Ny budget
854 Destinationsutveckling 4000 -4000 0
871 Centralskolan 45000 1 500 46500
915 Broreparationer 13700 500 14200

Barn och utbildningsnämnden
Total
investerin
gbudget
ink
överföring
och Plan

Ombudgetering Ny budget
XXX Inventarier och IT utrustning 0 2 000 2000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 55 
 
Motion om skyndsamt anpassa Ybbåsen för flyktingmottagning 
2022/49 
 
Sammanfattning 
Anders Jelander, oberoende (SD), yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen 
förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”. 
 
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, 
sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda 
verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser 
frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bl a tolkhjälp och även bemanning. 
Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa 
iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår. Detta har meddelats Länsstyrelsen 
som ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed förklara motionen besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 32 
 
Motion om skyndsamt anpassa Ybbåsen för flyktingmottagning 
2022/49 
 
Sammanfattning 
Anders Jelander, oberoende (SD) yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen 
förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”.  
 
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, 
sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda 
verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser 
frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bl a tolkhjälp och även bemanning. 
Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa 
iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår. Detta har meddelats Länsstyrelsen 
som ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att därmed förklara motionen besvarad. 
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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) 
2022-03-30 Dnr 2022/49 

  Dnr 2012 
KS   
Cecilia Andersson, Kommunsekreterare   
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114   
 
   

 
Kommunfullmäktige  

 

 
 

Svar på motion om att skyndsamt anpassa Ybbåsen för 
flyktingmottagning 
 
Sammanfattning 
Anders Jelander, oberoende (SD) yrkar i en motion författad den 7 mars ”att Ybbåsen 
förbereds för flyktingmottagning från Ukraina”.  
 
Samma dag som Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, den 24 februari, 
sammankallades kommunens krisledningsgrupp där representanter för samtliga berörda 
verksamheter ingår och förberedelser för att ta emot flyktingar inleddes. Resurser 
frigjordes för mottagande med mycket kort varsel, bl a tolkhjälp och även bemanning. 
Tisdagen den 21 mars fanns totalt 29 bäddar i kommunen. Möjlighet finns att ställa 
iordning ytterligare lägenheter om behov uppstår. Detta har meddelats Länsstyrelsen som 
ansvarar för kommunikation och samordning i frågan gentemot Migrationsverket. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att därmed förklara motionen besvarad. 
 
 
 
 
Ulf Bengtsson Cecilia Andersson 
  
Kommundirektör Kommunsekreterare 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
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Motion om att skyndsamt förbereda Ybbåsen för
flyktingmottagning från Ukraina

Vi har krig i Europa. Med Polen i spetsen öppnar Europa famnen och tar
emot flyende människor. Flykten från Ukraina befaras bli den största
flyktingströmmen sedan andra världskriget. Alla vi människor måste hjälpas
åt och bidra med vad vi kan.

I Perstorp har vi stora boytor som vi inte använder och som vi inte beslutat
vad vi ska göra med. Dessa boytor behövs av desperata människor som fått
lämna sitt allt.

Vi i Perstorp vill att  Perstorps Kommun skyndsamt förbereder för att
upplåta tomma boytor i Ybbåsen till flyktingar från Ukraina. Det behövs
konkreta insatser nu och vi måste vara beredda att agera med
handlingskraft.

Inventera de boytor som finns tillgängliga, hur många människor som kan
rymmas där och vad som behöver iordningsställas för att på ett bra sätt
kunna ta emot flyktingar i akut behov av tak över huvudet och trygghet.

Detta ärende måste ges hög prioritet då tidsaspekten är av stor vikt - kriget
händer nu!

Därför yrkar vi att:

● Ybbåsen förbereds för flyktingmottagning från Ukraina

Anders Jelander ledamot Perstorps kommunfullmäktige

Perstorp 7/3-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Kommunstyrelsen  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 60 
 
Detaljplan Kv. Linjalen m.fl. (Österbo) i Perstorps Kommun 
2021/164 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt föreslagen antagandehandling och har sänt den vidare 
för antagande i kommunfullmäktige via godkännande i kommunstyrelsen. Plan- och 
byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna antagandehandlingen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslaget och sända det vidare till kommunfullmäktige för antagande, 
enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

Kommunstyrelsens tekniska utskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 18 
 
Detaljplan Kv. Linjalen m.fl. (Österbo) i Perstorps Kommun. 
2021/164 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt föreslagen antagandehandling och har sänt den vidare 
för antagande i kommunfullmäktige via godkännande i kommunstyrelsen. Plan- och 
byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna antagandehandlingen.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslaget och sända det vidare till kommunfullmäktige för antagande, 
enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 
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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) 
2022-03-14 Dnr 2021/164 

  Dnr 2012 
KS   
Marcus Ekström, Planarkitekt   
marcus.ekstrom@perstorp.se, 0435-394 21   
 
   

 
Kommunstyrelsen   

 

 
 

Beslut om godkännande av detaljplan, Kv. Linjalen m.fl. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt föreslagen antagandehandling och har sänt den vidare för 
antagande i kommunfullmäktige via godkännande i kommunstyrelsen. Plan- och 
byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna antagandehandlingen.  
 
 
Ärendet 
På beslut av kommunstyrelsen, 2021-05-19 § 56 har plan- och byggförvaltningen tagit 
fram ett förslag till ny detaljplan för Kv. Linjalen. Planen ska möjliggöra utbyggnad av 
Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Byggnadsnämnden beslutade, 2021-
10-07 § 50, att sända planförslaget på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
5 kap. Planförslaget reviderades utifrån skriftligen inkomna synpunkter. 
Byggnadsnämnden beslutade, 2021-12-02 § 62, att sända planförslaget på granskning 
enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Planförslaget reviderades utifrån 
skriftligen inkomna synpunkter. Byggnadsnämnden beslutade, 2022-03-10 § 20, att 
godkänna antagandehandlingen, samt att sända detaljplanen vidare till kommunstyrelsen 
inför antagande i kommunfullmäktige, enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna detaljplanen och sända den vidare för antagande i 
kommunfullmäktige enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen  beslutar, 
 
att godkänna förslaget och sända det vidare till kommunfullmäktige för antagande, enligt 
reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap.   
 
 
Mattias Bjellvi Marcus Ekström 
  
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef Planarkitekt 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post  212000-0910  
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Sida 
Granskningsutl.   1(1) 
2021-02-17 Dnr 2021/49 

  Dnr 2012 
BN   
Marcus Ekström, Planarkitekt   
marcus.ekstrom@perstorp.se, 0435-394 21   
 
   

 
Byggnadsnämnden  

 

Granskningsutlåtande - Detaljplan för Kv. LINJALEN 
m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2021-05-19 § 56, att ge Plan- och byggförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det 
kommunala särskilda boendet för äldre. Ett förslag till detaljplan upprättades; 
”Detaljplan för Kv. Linjalen m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län”. Vid laga 
kraft ersätter föreslagen detaljplan delarna av idag gällande planer, (11-PES-202/46 och 
1165-P94/1207/2), som ligger inom det föreslagna planområdet. Detaljplanen hanteras 
med s.k. standardförförande. Miljökonsekvensbeskrivning bedömds inte erfordras. 
Byggnadsnämnden beslutade, 2021-10-07 § 50, att sända planförslaget på samråd enligt 
reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Synpunkter på samrådshandlingen skulle 
ha inkommit skriftligen senast 2021-10-29, vid samrådstidens slut. Förslaget 
reviderades utifrån inkomna synpunkter, som sammanfattades och kommenterades i 
samrådsredogörelsen. 
 
Byggnadsnämnden beslutade, 2021-12-02 § 62, att sända planförslaget på granskning 
enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Granskningstiden varade fram till 
2021-12-23 och de synpunkter som inkommit skriftligen finns sammanfattade och 
kommenterade i detta granskningsutlåtande.  

 
Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten, Barn- och utbildningsnämnden, Teknik- och 
serviceförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden, Postnord och Nårab har inte 
inkommit med något yttrande.  
 
Länsstyrelsen anser fortsatt att planbeskrivningen tydligare behöver redogöra för hur 
dagvatten och skyfall ska hanteras inom planområdet. Behov av eventuella åtgärder 
behöver säkerställas på plankartan. Då Länsstyrelsen utläser att fördröjning är en 
förutsättning för att MKN för vatten ska innehållas behöver denna åtgärd säkerställas 
genom planbestämmelse på plankarta. Länsstyrelsen kan av planhandlingarna inte utläsa 
någon redovisning av planförslagets påverkan på vattenskyddsområdet samt vilka 
föreskrifter som gäller och hur planförslaget förhåller sig till dessa. Länsstyrelsen 
efterlyser därför fortsatt en redovisning av detta. 
 
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns 
särskilda skäl för upphävandet enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB, och att intresset av att ta 
området i anspråk för föreslagen markanvändning väger tyngre än strandskyddsintresset. 
Länsstyrelsen anser att det av planbeskrivningen inte framgår tillräckligt väl vilka av de 
särskilda skälen enligt miljöbalken som kommunen anser föreligger. Länsstyrelsen 
efterfrågar därför en tydligare redovisning av vilka särskilda skäl kommunen åberopar 
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samt ett tydligare resonemang om varför dessa är tillämpliga. Kommunen behöver också 
på ett tydligare sätt redovisa sin bedömning av hur intresset av att ta området i anspråk på 
det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset, med avvägning av 
påverkan på strandskyddets syften. Plankartan har försetts med bestämmelse ”a1” för 
hela planområdet. kommunen behöver redovisa 100-metersgränsen för strandskyddet i 
plankartan. Åtgärder som kan behöva utföras inom parkmark, t.ex. anläggande av 
dagvattenlösningar, kan kräva dispens enligt strandskyddet beroende på hur de utformas.  
 
Länsstyrelsens synpunkter avseende förorenad mark kvarstår. Då planområdet inrymmer 
äldre bebyggelse kan Länsstyrelsen inte utesluta risk för förekomst av PCB, eftersom risk 
för detta föreligger för byggnader som antingen är uppförda, renoverade eller omfogade 
mellan år 1953 - 1973.  
 
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i 
det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 
kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i 
förhållande till föreslagen markanvändning. 
 
Länsstyrelsen finner att det finns risk för att strandskyddet upphävs i strid med gällande 
bestämmelser i den aktuella planen, varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa inom 
ramen för sin tillsyn enligt 11 kap. 10 - 11 §§ PBL 
 
Plan- och byggförvaltningens kommentar: Planförslaget har reviderats och förtydligats 
utifrån ovanstående synpunkter och resonemang. 
 
Lantmäteriet erinrar att det saknas redovisning av, samt plangenomförandets påverkan 
på, servitutet som ger rätt till väg över Linjalen 2 till förmån för Linjalen 1. Det framgår 
att avtal ska träffas för den del av Perstorp 21:11 som ska regleras till kommunens 
fastighet men detta kan förtydligas med vem som tar initiativ till och bekostar förrättning. 
Det kan också tilläggas att aktuell mark i detaljplanen har användningen vård och skola, 
vilket ofta betraktas som kvartersmark för annat än enskilt bebyggande. För detta finns 
särskilda regler för inlösen och värdering av marken. Lagreglerna om detta finns i 6 kap. 
13 § (lösenrätt), 9 kap 32 a § (bygglov) och 14 kap. 14 § (lösenskydlighet) PBL. Detta tar 
inte bort möjligheten till att frivilligt ingå avtal. 
 
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala budgeten 
bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka nämnder/instanser som får 
intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet. 
  
Plan- och byggförvaltningens kommentar: Servitutet påverkas inte till följd av förslaget. 
Båda fastigheterna är kommunala. Vid en eventuell framtida förändrad situation regleras 
frågor gällande servitutet i en separat process. Att kommunen, i egenskap av exploatör, 
på uppdrag av Kommunstyrelsen bekostar samtliga kostnader, däribland 
lantmäteriförrättning, har förtydligats inför planens antagande.   

 
Socialnämnden har inget att erinra men konstaterar att föreliggande detaljplan är 
nödvändig för utbyggnaden av Österbo. Vidare framhålls att det skulle innebära allvarliga 
och negativa sociala konsekvenser om planen inte antas samt försvåra kommunens 
möjligheter att möta behovet av särskilt boende för äldre. Således hävdas att det är 
angeläget att planen antas så snart det är möjligt.  
 
Plan- och byggförvaltningens kommentar: Socialnämndens synpunkter har noterats och 
tillförts stycket om sociala konsekvenser.   
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NSVA erinrar att befintlig och planerad bebyggelse ligger på en sådan höjd i relation till 
Perstorpsbäcken att ingen risk för översvämning från högvatten föreligger. Vad gäller 
skyfall finns det inga rinnstråk som korsar exploateringen eller instängda områden av 
betydelse.  
 
Översilningsytorna bör säkerställas i plankartan genom att till exempel ange 
”dagvattenhantering” under egenskapsbestämmelser för allmän plats, PBL 2 kap. 2§. 
 
Översvämningsrisken nedströms områdens blir marginellt påverkad av exploateringen i 
relation till vattenföringen i Perstorpsbäcken samt den befintlig avvattningen som finns 
idag. Översilningsytorna kan dock utformas i en skålning så att en fördröjningsvolym 
skapas och utgående flöden blir oförändrade, vilket skulle kräva en fördröjningsvolym på 
cirka 40 kubikmeter för att uppnås. 
 
Området omfattas av skyddsföreskrifterna för yttre skyddszon för Vattenskyddsområde 
Perstorps samhälle. NSVA ansvarar inte för utbyggnad av VA. NSVA ställer krav på 
utbyggnaden och har ansvar för driften av VA-anläggningarna i kommunen. 
 
Plan- och byggförvaltningens kommentar: Resonemangen har lagts till i handlingarna 
inför antagande. För att säkerställa anläggande av översilningsytor har en bestämmelse 
om ”dagvatten” tillförts planen. Text om NSVAs ansvarsområde har korrigerats.  
 
Trafikverket erinrar att då riktvärdet 70 dBA utomhus beräknas överskridas i 
planområdet utmed Oderljungavägen med framtida trafik till år 2040 bör en bestämmelse 
om att ”ljuddämpad uteplats ska anordnas” gälla för bostäder utmed Oderljungavägen.  
 
Plan- och byggförvaltningens kommentar: Den del av planen som vetter ut mot 
Oderljungavägen är nu reglerad med ”ljuddämpad uteplats ska anordnas”.  
 
E.ON, Skanova, Kommunala tillgänglighetsrådet och Perstorps Fjärrvärme har 
inget att erinra.  
 
Söderåsens Miljöförbund och Perstorps Församling har sedan samrådskedet fått sina 
synpunkter tillgodosedda.  
 
 
 
 
Mattias Bjellvi Marcus Ekström 
  
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef Planarkitekt 
Perstorps kommun Perstorps kommun 
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Planbestämmelser
Följa nd e  g älle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e  beteckning a r.
End a s t a ng ive n a nvänd ning  och utform ning  är tillåte n.
Där beteckning  s a kna s  g älle r be s täm m e ls e n inom  he la  pla nom råd e t.
Gränsbeteckningar

Pla nom råd e s g räns
Använd ning s g räns
Eg e ns ka ps g räns
Ad m inis tra tiv g räns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
PARK Pa rk, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
BDS Bostäd e r, Vård , Skola , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)0,0 Hög s ta  byg g na d s höjd  är a ng ive t värd e  i m e te r , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

End a s t kom ple m e ntbyg g na d  får place ra s , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

)—0,0 Hög s ta  nockhöjd  är a ng ivet värd e  i m ete r , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Ma rke n får inte förs e s  m e d  byg g na d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

k1 Byg g na d e ns  ka ra ktär s ka  beva ra s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 2 p.

Störningsskydd

m 1Ljud d äm pa d  ute plats  s ka a nord na s  utm e d  O d e rljung a väg e n, PBL 4 ka p. 12 § 1 st 1 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 10 år ., PBL 4 ka p. 21 §
Strandskydd
a 1

Stra nd s kyd d e t är upphävt. . Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 17 §

d a g va tte n Förd röjning s m a g a s in för d a g vatte n m e d  e n volym  av 40 kubikm e te r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
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PLANBESKRIVNING 
INLEDNING 
Planens syfte och huvuddrag  
Detaljplanens syfte är att utöka Kv. LINJALEN och den byggrätt som ryms därinom för att 
möjliggöra utbyggnad av Österbo, det kommunala särskilda boendet för äldre. Nu gällande 
bestämmelser möjliggör vuxenutbildning och särskilt boende för äldre. Dessa bestämmelser 
gäller separat inom respektive fastighet. Marken som omfattar föreslagen utökning är en del 
av Stadsparken och regleras i gällande plan som parkmark. Översiktsplanen lägger fram 
strategin att ”Utveckla lokaler för […] äldreomsorg […] utifrån behoven.”. Översiktsplanen 
lyfter även att ”Ett förnyelsearbete […] pågår med upprustning av bl.a. Stadsparken och 
gatumiljöerna, som behöver fortgå och fullföljas.”. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade, 2021-05-19 § 56, att ge Plan- och byggförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en ny detaljplan som ska möjliggöra tillbyggnad av Österbo, det kommunala 
särskilda boendet för äldre. Ett förslag till detaljplan upprättades och benämndes  
”Detaljplan för Kv. Linjalen m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län”.  

Perstorps kommun har tidigare haft två särskilda boende för äldre; Ybbåsen och Österbo. 
Verksamheten i Ybbåsen har avvecklats. Kommunen har beslutat om utbyggnad av Österbo 
för att möta ett framtida ökat behov av särskilt boende för äldre. Att ianspråkta en liten del av 
Stadsparken i anslutning till Kv. LINJALEN för utbyggnad kan dels tillgodose ett ökat behov 
av särskilt boende samt stärka pågående upprustning av Stadsparken.  
 
Planförfarande 
Detaljplanen handläggs enligt PBL (2010:900) med s.k. standardförfarande. 

 
 

Process – Standardförfarande 
Denna detaljplan är baserad på Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan. 

Handlingar 
Planhandlingarna består av: 

 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling) 
 Plankarta med planbestämmelser 
 Fastighetsförteckning 
 Remisslista 

 

 

 

ANTAGANDE LAGA KRAFTSAMRÅD       GRANSKN./UNDERR.
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BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan samt kraven i Miljöbalken och anses inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Vid genomförandet resulterar planförslaget i en 
utbyggnad i två etapper som möjliggör 33 nya lägenheter vid total utbyggnad. Vid planens 
genomförande säkerställs även att Östra skolans karaktär ska bevaras och därigenom även 
dess kulturhistoriska värden. För att möjliggöra utbyggnaden föreslås strandskyddet 
upphävas då denna inte bedöms förhindra strandskyddets syften, är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. Planens genomförande förhindrar varken människor eller djur att röra 
sig längs Perstorpsbäcken. Den befintliga huskroppen är den byggnadsdel som ligger närmast 
vattendraget, var situationen förblir oförändrad. Utbyggnaden behövs för att utvidga 
pågående verksamhet och ska tillgodose ett mycket angeläget intresse.   

Området omfattas av skyddsföreskrifterna för yttre skyddszon för Vattenskyddsområde 
Perstorps samhälle. Enligt skyddsföreskrifterna krävs tillstånd från Söderåsens miljöförbund 
inom vattenskyddsområde. Perstorps kommun avser söka tillstånd vid planens 
genomförande.  

Med NSVA har Perstorps kommun bedömt vilka konsekvenser planens genomförande kan 
komma att ha avseende risk för översvämning och påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten. Området avvattnas direkt till recipienten Perstorpsbäcken genom dagvattenledningar. 
Befintlig och planerad bebyggelse ligger på en sådan höjd i relation till Perstorpsbäcken att 
ingen risk för översvämning från högvatten föreligger. Då vatten leds direkt till bäcken 
riskeras ingen översvämning av nedströms områden. Tillflödet är marginellt i relation till 
vattenföringen i bäcken. Översvämningsrisken nedströms området blir marginellt påverkad 
av exploateringen i relation till vattenföringen i Perstorpsbäcken samt den befintliga 
avvattningen som finns idag. Vad gäller skyfall finns det inga rinnstråk som korsar 
exploateringen eller instängda områden av betydelse. 

Andelen hårdgjord mark i området kommer att öka något då tillbyggnaden av Österbo tar en 
del parkmark i anspråk. Tillkommande område är ca 0,39 ha. Avrinningskoefficienten för 
flerfamiljshus har använts för att beräkna flödesförändringen till följd av förslaget. Då det är 
ett mindre område med en rinntid som ej överstiger 10 minuter sattes dimensionerande 
varaktighet på regn till 10 minuter. Regnintensiteten beräknades enligt Dahlströms ekvation, 
vilket resulterade i 181,3 l/s, ha för en återkomsttid på 5 år och 286,6 l/s, ha för en 
återkomsttid på 20 år. För scenario vid fullutbyggnad tillämpades en klimatfaktor på 1,25. 
Vad gäller påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten uppnår Perstorpsbäcken, som är 
områdets recipient, måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Dess kemiska status 
beror i huvudsak på Bromerad difenyleter och Kvicksilver vilka båda är luftburna 
föroreningar och det bedöms ej finnas tekniska förutsättningar för att åtgärda föroreningarna 
(VISS 2021). NSVA har genomfört beräkningar i StormTac för att redovisa områdets 
föroreningsbelastning, vilken jämfördes utifrån dagsläget i relation till situationen efter 
exploateringen. Resultatet visade att exploateringen innebär en marginell ökning av 
redovisade föroreningar. Värt att notera är att samtliga föroreningsmängder reduceras till 
nivåer under dagens situation om parkmarken utnyttjas som översilningsytor där dagvattnet 
leds ut över grönytorna. Av denna anledning föreslås översilningsytor som lämplig åtgärd då 
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de både renar och sänker utflödet eftersom det blir en trög avledning, i jämförelse med att 
avledning direkt i ledningar. Vid skyfall bedöms översvämningsrisken inte öka till följd av 
förslaget då vatten från planområdet rinner ytligt direkt till Perstorpsbäcken. Vattenmängder 
som rinner till området från omkringliggande mark är också begränsad. En översiktlig 
simulering i Scalgo live visade att byggnaden, där ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och 
en rinntid på 10 minuter analyserats, inte innebär någon ökad risk för översvämning vid 
skyfall. Vatten blir inte stående mot byggnaden.  

Trädraderna i området bedöms ej omfattas av det allmänna biotopskyddet för alléer då de 
förekommer i grupper om tre individer per rad och inte förekommer längs en väg, tidigare 
väg eller ett i övrigt öppet landskap.  

Byggnadsverken inom planområdet är inte uppförda, renoverade eller omfogade under 
perioden 1956-1973. Östra skolan byggdes 1917 och Österbo byggdes 1994. Marken som ska 
tas i anspråk för den tillkommande huskroppen är i anslutning till Österbo (byggår 1994), 
med riktning ut i Stadsparken. Risken för förekomst av PCB marken bedöms således som 
minimal, varför kommunen bedömer att det inte finns behov av avhjälpandeåtgärder. 

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande negativ påverkan på befintliga 
miljöförhållanden. Planen bedöms bidra till kommunens miljömål och visioner. 
 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR  
Läge och avgränsning   
Planområdet ligger centralt och stationsnära i Perstorps tätort i anslutning till Stadsparken. I 
öster och söder avgränsas planområdet av Stadsparken, i väster av Oderljungavägen och i 
norr av Spjutserödsvägen, Centralskolan och en begravningsplats.  
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Markägare 
Perstorps kommun är markägare av Perstorp 21:1 samt Kv. Linjalen.  
Perstorps Församling är markägare av Perstorp 21:11. Perstorps kommun avser införskaffa 
delen av Perstorp 21:11 som är belägen inom planområdet, vilket regleras genom avtal 
mellan parterna.   
 
Beskrivning av området 
Befintlig markanvändning 
Föreslaget planområde är idag reglerat med ”park”, ”bostäder”, ”skola”, ”mark som endast 
får bebyggas med uthus och garage”, ”mark som ej får bebyggas”  och ”mark för 
begravningsändamål”. 

          
Utsnitt ur gällande detaljplan, 1165-P94/1207/2           Utsnitt ur gällande detaljplan, 11-PES-202/46 

Bebyggelse 
Bebyggelsen i området utgörs dels av Östra Skolan, där Artur Lundkvist Utbildningscentrum 
bedriver vuxenutbildning, dels av Österbo, det särskilda boendet för äldre. Skolbyggnaden 
anses ha höga historiska och kulturella värden och avses med föreslagen plan regleras med 
varsamhetsbestämmelse med syfte att säkerställa att byggnadens karaktär bevaras. 
Skolbyggnaden regleras i dag med en bestämmelse om högsta byggnadshöjd om 10,8 meter. 
Det särskilda boendet regleras med en högsta byggnadshöjd om 7,2 meter.  

Trafik 
I dagsläget finns 41 p-platser varav sex platser möjliggör laddning av elbil och två är 
reglerade som RHP. Trafiken i området bedöms inte öka nämnvärt till följd av planförslagets 
genomförande. Personal förväntas parkera på anvisade platser i kommunen. Tio nya p-platser 
tillkommer, avsedda för hemtjänsten. Trafiksituationen regleras så att sophämtning och 
varuintag sker på öster sida om tillkommande utbyggnad av huvudentrén. På väster sida 
återfinns huvud- och personalentré. Vid genomförande skapas även parkeringsmöjligheter för 
15 el-cyklar och 25 cyklar.  

Trafikmätningar gjordes under hösten 2016 i två punkter. Den ena punkten mätte 
genomsnittlig vardagsdygnstrafik, VaDT, utmed den del av Spjutserödsvägen som går längs 
Kv. Linjalen. Mätningen visade en trafikmängd om 2300 f/d VaDT, hösten 2016. Med en 
prognostiserad ökning med 1,4 % per år resulterar detta i ca 3209 f/d VaDT år 2040. 
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Den andra punkten mätte genomsnittlig vardagsdygnstrafik, VaDT, utmed den del av 
Oderljungavägen som möter Spjutserödsvägen. Mätningen visade en trafikmängd om 3500 
f/d VaDT, hösten 2016. Med en prognostiserad ökning med 1,4 % per år resulterar detta i ca 
4886 f/d VaDT år 2040. 

        
Mätpunkter. Ur förslag till hastighetsplan, 2019.                  

Arkeologi 
Planförslaget bedöms inte påverka några kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § (KML), omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller 
mörka färgningar i jorden.  

Teknisk försörjning m.m. 
NSVA ansvarar för driften av VA-anläggninar i kommunen. Om del av Perstorp 22:11 läggs 
till Linjalen 2 får anslutning ske till det befintliga interna nätet. Dagvatten fördröjs inom 
fastigheten. Dagvatten leds till Perstorpsbäcken som är slutrecipient.  

Avfallshanteringen hanteras av Nårab och ska ske enligt gällande Renhållningsföreskrifter.  

E.ON elnät ansvarar för strömförsörjning och har markförlagd lågspänningskabel 
inom området i osäkert läge. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan 
markarbete påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte 
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än tre meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas 
av exploatören, i detta fall Perstorps kommun. 
 
Planen avser inte påverka situationen för de servitut som finns inom området. Vid en 
eventuell förändrad situation för servituten regleras detta i en process separat från 
detaljplanen.  
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
För området gäller Översiktsplan Perstorp 2030, laga kraft-vunnen 2020-02-20.  
Plan- och byggförvaltningen anser att planförslaget inte strider mot gällande översiktsplan 
eller Länsstyrelsens granskningsyttrande.  
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Gällande detaljplaner m.m. 
För området gäller idag 1165-P94/1207/2 och 11-PES-202/46. Vid laga kraft ersätter 
föreslagen detaljplan de idag gällande över aktuellt planområde.  

Förslagshandling tillbyggnad 
Utbyggnaden av Österbo föreslogs inför samrådshandlingen ske enligt förslaget nedan till 
vänster. Perstorps Församling erinrade under samrådstiden att tillkommande byggnad enligt 
detta förslag skulle hamna för nära inpå begravningsplatsen. Genom detta togs förslaget 
nedan till höger fram, i vilket huskroppen ligger nio meter från begravningsplatsens gräns.  
 

          
Förslag på utformning inför samråd                                        Förslag på utformning inför granskning 

 

Riksintressen och andra skyddsbestämmelser  
Riksintressen 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

Skyddade områden enligt miljöbalken 
Planområdet ligger inom vattenskyddsområdets yttre gräns. Enligt skyddsföreskrifterna krävs 
tillstånd från Söderåsens miljöförbund inom vattenskyddsområde. Perstorps kommun avser 
söka tillstånd vid planens genomförande.  

Andra skyddade områden 
Planområdet berör inte några andra skyddade områden enligt Miljöbalken. 

Kulturmiljö 
Arkeologi 
Det finns inga fornlämningsområden inom detaljplanområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § (KML), omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller 
mörka färgningar i jorden. 
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PLANENS UTFORMNING  
Dispositionen i stort 
Detaljplaneförslaget medger en utökad byggrätt med flexibel användning som möjliggör 
utbyggnad av Österbo, det särskilda boendet för äldre. Byggrätten regleras med B – Bostäder, 
D – Vård och S – Skola. Utbyggnaden sker etappvis. Etapp 1 resulterar i totalt 15 nya 
lägenheter. Vid genomförande av Etapp 2 tillkommer ytterligare 18 lägenheter. Således 
möjliggör planen 33 nya lägenheter vid total utbyggnad, vilket innebär ett totalt antal om 87 
lägenheter.  

Den del av byggrätten som omfattar Österbo regleras med en högsta nockhöjd om 16 meter 
för att skapa förutsättningar för tillbyggnaden. Delar av byggrätten är reglerad med såväl 
”marken får inte förses med byggnad” som  mark reglerad med ”endast komplementbyggnad 
får placeras”. Utmed Oderljungavägen förses fastigheten som inrymmer Österbo med 
bestämmelse om störningsskydd ”ljuddämpad uteplats ska anordnas utmed 
Oderljungavägen”.  

Även fastigheten där Östra Skolan är belägen förses med den flexibla användningen. Denna 
del av byggrätten begränsas, likt tidigare, till en högsta byggnadshöjd om 10,8 meter. Då 
Östra Skolan anses ha högt bevarandevärde regleras denna del av planen med ”k1 – 
Byggnadens karaktär ska bevaras”.  

Båda fastigheterna har försetts med bestämmelse om strandskyddets upphävande på 
kvartersmark. Området inom vilket strandskyddet ska upphävas har reviderats i dialog med 
Länsstyrelsen.  

Delar av planen som angränsar Stadsparken är reglerade som PARK. Parkmarken regleras 
med bestämmelsen ”dagvatten” då skålade översilningsytor om sammanlagt 40 m3 ska 
tillskapas för att avleda dagvatten och avskilja partikelbundna föroreningar. Detta ska 
säkerställa att MKN för vatten ej överskrids.  

Planområdet förses inte med u-område till förmån för de allmännyttiga underjordiska 
ledningar som förekommer inom planområdet då det bedömts att dessa behöver 
omlokaliseras utanför plangränsen vid planens genomförande. Perstorps kommun bekostar 
flytt av ledningar.  

  

KONSEKVENSER 
Bedömning av miljöpåverkan 
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan samt kraven i Miljöbalken och anses inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Vid genomförandet resulterar planförslaget i en 
utbyggnad i två etapper som möjliggör 33 nya lägenheter vid total utbyggnad. Vid planens 
genomförande säkerställs även att Östra skolans karaktär ska bevaras och därigenom även 
dess kulturhistoriska värden. För att möjliggöra utbyggnaden föreslås strandskyddet 
upphävas då denna inte bedöms förhindra strandskyddets syften, är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. Planens genomförande förhindrar varken människor eller djur att röra 
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sig längs Perstorpsbäcken. Den befintliga huskroppen är den byggnadsdel som ligger närmast 
vattendraget, var situationen förblir oförändrad. Utbyggnaden behövs för att utvidga 
pågående verksamhet och ska tillgodose ett mycket angeläget intresse.   

Området omfattas av skyddsföreskrifterna för yttre skyddszon för Vattenskyddsområde 
Perstorps samhälle. Enligt skyddsföreskrifterna krävs tillstånd från Söderåsens miljöförbund 
inom vattenskyddsområde. Perstorps kommun avser söka tillstånd vid planens 
genomförande.  

Med NSVA har Perstorps kommun bedömt vilka konsekvenser planens genomförande kan 
komma att ha avseende risk för översvämning och påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten. Området avvattnas direkt till recipienten Perstorpsbäcken genom dagvattenledningar. 
Befintlig och planerad bebyggelse ligger på en sådan höjd i relation till Perstorpsbäcken att 
ingen risk för översvämning från högvatten föreligger. Då vatten leds direkt till bäcken 
riskeras ingen översvämning av nedströms områden. Tillflödet är marginellt i relation till 
vattenföringen i bäcken. Översvämningsrisken nedströms området blir marginellt påverkad 
av exploateringen i relation till vattenföringen i Perstorpsbäcken samt den befintliga 
avvattningen som finns idag. Vad gäller skyfall finns det inga rinnstråk som korsar 
exploateringen eller instängda områden av betydelse. 

Andelen hårdgjord mark i området kommer att öka något då tillbyggnaden av Österbo tar en 
del parkmark i anspråk. Tillkommande område är ca 0,39 ha. Avrinningskoefficienten för 
flerfamiljshus har använts för att beräkna flödesförändringen till följd av förslaget. Då det är 
ett mindre område med en rinntid som ej överstiger 10 minuter sattes dimensionerande 
varaktighet på regn till 10 minuter. Regnintensiteten beräknades enligt Dahlströms ekvation, 
vilket resulterade i 181,3 l/s, ha för en återkomsttid på 5 år och 286,6 l/s, ha för en 
återkomsttid på 20 år. För scenario vid fullutbyggnad tillämpades en klimatfaktor på 1,25. 
Vad gäller påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten uppnår Perstorpsbäcken, som är 
områdets recipient, måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Dess kemiska status 
beror i huvudsak på Bromerad difenyleter och Kvicksilver vilka båda är luftburna 
föroreningar och det bedöms ej finnas tekniska förutsättningar för att åtgärda föroreningarna 
(VISS 2021). NSVA har genomfört beräkningar i StormTac för att redovisa områdets 
föroreningsbelastning, vilken jämfördes utifrån dagsläget i relation till situationen efter 
exploateringen. Resultatet visade att exploateringen innebär en marginell ökning av 
redovisade föroreningar. Värt att notera är att samtliga föroreningsmängder reduceras till 
nivåer under dagens situation om parkmarken utnyttjas som översilningsytor där dagvattnet 
leds ut över grönytorna. Av denna anledning föreslås översilningsytor som lämplig åtgärd då 
de både renar och sänker utflödet eftersom det blir en trög avledning, i jämförelse med att 
avledning direkt i ledningar. Vid skyfall bedöms översvämningsrisken inte öka till följd av 
förslaget då vatten från planområdet rinner ytligt direkt till Perstorpsbäcken. Vattenmängder 
som rinner till området från omkringliggande mark är också begränsad. En översiktlig 
simulering i Scalgo live visade att byggnaden, där ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och 
en rinntid på 10 minuter analyserats, inte innebär någon ökad risk för översvämning vid 
skyfall. Vatten blir inte stående mot byggnaden.  
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Trädraderna i området bedöms ej omfattas av det allmänna biotopskyddet för alléer då de 
förekommer i grupper om tre individer per rad och inte förekommer längs en väg, tidigare 
väg eller ett i övrigt öppet landskap.  

Byggnadsverken inom planområdet är inte uppförda, renoverade eller omfogade under 
perioden 1956-1973. Östra skolan byggdes 1917 och Österbo byggdes 1994. Marken som ska 
tas i anspråk för den tillkommande huskroppen är i anslutning till Österbo (byggår 1994), 
med riktning ut i Stadsparken. Risken för förekomst av PCB marken bedöms således som 
minimal, varför kommunen bedömer att det inte finns behov av avhjälpandeåtgärder. 

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande negativ påverkan på befintliga 
miljöförhållanden. Planen bedöms bidra till kommunens miljömål och visioner. 
 

Hälsa och säkerhet 
Brandskydd 
Brandskyddet behöver säkerställas inom området. 

De åtgärder som vidtas kan vara såväl tekniska (utrustning) som organisatoriska (utbildning 
och information). Dessa frågor får beaktas i samband med  avtalsskrivning samt i den mån 
åtgärden är bygglovspliktig vid bygglovsansökan samt vid tillsyn. 

Buller 
Bullernivåerna bedöms inte öka nämnvärt i området till följd av planförslaget och bedöms 
därmed inte föranleda några bullerreducerande åtgärder. Enligt förordningen bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Baserat på trafikbullerberäkningar 
genomförda i Trivectors Buller Väg II konstaterades att befintliga huskroppar på såväl 
Österbo och Östra skolan hanterar kraven. Det gäller även för tillkommande utbyggnad.  

Analysen utgick ifrån antagandet om 3500 fordon per dygn utmed Oderljungavägen, med en 
medelhastighet om 50 km/h, en vägbredd om 8,9m och ett mottagaravstånd om 27,8m. Vilket 
inomhus resulterade i en ekvivalentnivå om 32 dBA och en maxnivå om 46 dBA.  
Utomhus resulterade analysen i en ekvivalentnivå om 57 dBA och en maxnivå om 71 dBA.  

Med ett antagande om en årlig trafikökning med 1,4% fram till år 2040 som resulterar i ca 
4886 fordon per dag ökar både ekvivalent- och maxnivån med 1 dBA såväl inne som ute (e.33 
resp. 58 dBA, samt m. 47 dBA, resp. 72 dBA).  

Utmed Spjutserödsvägen gjordes analysen för befintlig situation baserat på 2300 fordon per 
dygn, en medelhastighet om 50 km/h, en vägbredd på 7m och ett mottagaravstånd på 34m. 
Inomhus resulterade detta i en ekvivalentnivå om 29 dBA och en maxnivå om 44 dBA. 
Utomhus beräknas ekvivalentnivån uppnå 54 dBA och maxnivån 69 dBA.  

Med ett antagande om en trafikmängd om 3209 fordon per dag visar resultatet enbart en 
ökning av ekvivalentnivån med en 1 dBA såväl ute som inne (30 dBA och 55 dBA). 
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Värt att notera är att analysen utgått från en konstant hastighet om 50 km/h. 
Hastighetsbegränsningen på båda vägarna är dock tidsreglerad i förhållande till intilliggande 
Centralskolan med 30 km/h under skoltid, varför överskridande värden som 71 dBA och 72 
dBA bör ses som avvikelser.  

För att säkerställa att bullervärdena hålls regleras planområdet med ett störningsskydd som 
innebär att ”ljuddämpad uteplats ska anordnas utmed Oderljungavägen”. 

 

Övriga störningar och risker 
Planområdet berörs inte av störande verksamheter eller verksamheter med skyddsavstånd. 

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen bedöms inte medföra några negativa sociala konsekvenser.  
Planförslaget möjliggör byggande av fler lägenheter i Österbo, vilket möter ett ökat behov av 
särskilt boende för äldre. Bedömningen är att tillbyggnaden av Österbo inte kommer att förta 
omgivande kulturvärden då Östra skolan är placerad främst, sett från Spjutserödsvägen. Den 
varierande bebyggelsen bedöms utgöra ett positivt och berikande element i centrala Perstorp.  

Socialnämnden framhåller att nollalternativet, att inte bygga ut Österbo skulle innebära 
allvarliga och negativa sociala konsekvenser om planen inte antas samt försvåra kommunens 
möjligheter att möta behovet av särskilt boende för äldre 

 
GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs med inriktning mot antagande i Byggnadsnämnden våren 2022. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Perstorps kommun är markägare av Perstorp 21:1 samt Kv. Linjalen.  
Perstorps Församling är markägare av Perstorp 21:11. Perstorps kommuns införskaffande av 
delen av Perstorp 21:11 belägen inom planområdet regleras genom avtal mellan parterna. 
Perstorps kommun tar initiativ till och bekostar förrättningen.  

Avtal 
Ett avtal mellan kommunen och Perstorps Församling kommer att tas fram i samband med att 
området detaljplaneläggs. Avtalet ska avse Perstorps kommuns införskaffande av den del av 
Perstorp 21:11 som ska tillfalla Linjalen 2.   

Ekonomiska frågor 
Uppdraget är att ta fram detaljplanen är givet av Kommunstyrelsen.  
Perstorps kommun är exploatör och svarar för samtliga kostnader relaterade till detaljplanens 
genomförande.  
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Tekniska frågor 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen hanteras av Nårab och ska ske enligt gällande Renhållningsföreskrifter. 
 

Vatten och avlopp 
NSVA ansvarar för driften av VA-anläggningar i kommunen. Om del av Perstorp 22:11 
läggs till Linjalen 2 får anslutning ske till det befintliga interna nätet. Dagvatten fördröjs 
inom fastigheten. Skålade översilningsytor med en total yta om 40 m3. Dagvatten leds till 
Perstorpsbäcken som är slutrecipient.  

Strömförsörjning 
E.ON elnät ansvarar för strömförsörjning. Goda möjligheter finns för anslutning såväl till 
elnät som fjärrvärme. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än tre 
meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. Eventuella 
kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av 
befintliga anläggningar bekostas av exploatören.  
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.  

Konsekvenser för berörda fastigheter 
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra några negativa konsekvenser. Tillkommande 
utbyggnad resulterar i 33 nya lägenheter, fördelat på två flyglar som byggs ut etappvis norr 
om befintlig huskropp. Fordonsrörelser i området bedöms inte öka betydande. Delar av 
befintlig parkmark tas i anspråk till förmån för den nya byggrätten. Detta bör kompenseras 
genom att fortsatt utveckla Stadsparken.  

 

MEDVERKANDE  
Detaljplanen har handlagts av Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun.  

PLAN- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, PERSTORPS KOMMUN 2022 – 02 – 17 

Mattias Bjellvi  Marcus Ekström  
Stadsarkitekt / Plan- och byggchef Planarkitekt 
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Motion om att sätta skyddande staket mot bäcken på kommunal
lekplats i Stadsparken

Varje år drunknar mellan 60 och 120 barn i Sverige. Det är dags att Perstorp
börjar arbeta proaktivt med säkerhetsfrågor och inte reaktivt.

Vi ska inte vänta med åtgärder tills olyckan händer. Vi ska inte vänta tills
rubrikerna är i tidningen innan vi agerar. Säkerhet ska komma i första hand
och om vi med små insatser kan förebygga olyckor så ska de genomföras.

Enligt Boverkets Byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd avsnitt
8:951 ska den som bygger en plaskdamm djupare än 20 cm på sin egen tomt
ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. Detta kan till exempel
vara ett staket på minst 0,9 m höjd.

Självklart bör en kommun som anlägger en öppen lekplats för just barn se
till att även där finns skydd mot barnolycksfall.
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Det här är inte egenansvar och ett föräldraproblem. Ett säkert samhälle
bygger vi tillsammans. Vi bryr oss också om andras barn. Säkerhet kommer
först.

Vi i Perstorp vill

- att ett staket monteras längs ån och förhindrar att barn på lekplatsen
trillar i vattnet och drunknar.

Anders Jelander ledamot Perstorps kommunfullmäktige

Perstorp 1/4-2022
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Motion: Efterlevnad av ordningsföreskrifter kopplat till
försörjningsstöd och vakttjänster

Den 30:e september 2020 beslutade kommunfullmäktige i Perstorp att anta
ett förslag om reviderade lokala ordningsföreskrifter. Dessa började gälla
den 20:e november 2020. De reviderade föreskrifterna utökade de områden i
centrala Perstorp där förtäring av alkohol inte är tillåten.

Förslaget var tänkt att återupprätta ordningen kring Ica och Stadsparken. Vi
i Perstorp upplever inte någon märkvärd förbättring, utan de centrala
delarna av vår by har fortfarande problem med störande av ordningen då
berusade människor sitter och dricker alkohol o�entligt. De är högljudda
och invånare kan uppleva en hotfull stämning, bland annat vid entrén till
Ica.

Förändringen av ordningsföreskrifterna var impotent då konsekvenserna av
brott mot dessa uteblev.

Vi yrkar på:

● att e�ekterna av de ändrade ordningsföreskrifterna följs upp.
● att försörjningsstöd villkoras med skötsamhet. De som bryter mot

ordningsföreskrifterna skall inte göra så på skattebetalarnas
bekostnad.

● att de bevakningstjänster som Perstorp kommun köper in från Avarn
utökas med ansvar för efterlevnad av ordningsföreskrifterna. Kraftigt
berusade människor ska vid behov omhändertagas och bortföras för
vård, annars avvisas från platsen. Socialtjänsten informeras.

Anders Jelander ledamot av kommunfullmäktige i Perstorp

Perstorp 5/4-2022
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