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Till allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15/12 2021.

Fråga till kommunalrådet Torgny Lindau.
Svaren på mina frågor vid november månads kommunfullmäktige gav inte svar på varför inte någon
som helst ekonomisk information från Perstorps Fjärrvärme AB redovisats i något dokument till
kommunfullmäktige. Dessutom har det tillkommit frågor angående överlämnandet av
namnunderskrifter den 12 november.
Mina frågor till Torgny Lindau är:








Varför finns det ingen som helst information om Perstorps Fjärrvärmes ekonomiska status
och prognoser, som fullmäktiges ledamöter har för att ta ställning till om företaget är värt att
köpa eller behålla till 50%. Det som redovisas är 11 sidor om hur olika alternativ påverkar
kommunens ekonomi, men allt baserat på den utdelning som kommunen fick i maj 2021. Det
finns inte en rad om hur framtiden ser ut för företaget ur ekonomisk synpunkt.
När kommunfullmäktige den 27 oktober sade ”nej” till hembudet på E.On:s aktier i Perstorps
Fjärrvärme AB, så finns det väl inget mer i affären som konsultbolaget behöver ha möte med
E.On om. Hur kan det då komma sig att konsultbolaget tar kontakt med E.On på hög nivå den
12/11 efter att namnunderskrifterna överlämnats på Perstorp Fjärrvärme:s kontor, och har
synpunkter på vilka personer som har tillträde till bolagets lokaler. Detta är definitivt ingen
ägarfråga, utan hanteras i första hand av bolagets VD.
Eftersom kommunfullmäktiges ordförande och kommunens kommunikationsansvarige var
med på Perstorp Fjärrvärmes kontor, så har väl kommunen ansett att platsen är lämplig, men
vem har då kontaktat konsultbolaget för att de skall kontakta E.On bara minuter efter att
överlämningen skett, eftersom vad jag erfarit, inte någon från konsultbolaget var i Perstorp
vid tidpunkten. Dessutom borde konsultbolagets uppdrag för Perstorps kommun vara slut
eftersom du dagen innan skrivit ett ordförandeförslag på att inte gå vidare med någon
försäljning.
Vem har spridit informationen att Perstorp Fjärrvärmes anläggning på Verkstadsgatan skulle
vara ett skyddsobjekt. Jag har fått höra det från flera håll, bl.a. från Ronny Nilsson vid
styrelsemötet på bolaget den 24 november. Åter igen osann information som sprids om
fjärrvärmebolaget som jag ser som ett genomgående mönster.

Göran Strandqvist
Musikvägen 8
284 37 Perstorp
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From:
Sent:
To:
Subject:

Lotta Wendt
Wed, 8 Dec 2021 14:51:37 +0000
Cecilia Andersson
Omformulerat utan person!

Min fråga är riktad till Torgny Lindau och lyder:
När kommunens inhyrda konsultbolag direkt efter överlämning av namnlistor för
folkinitiativet den 12:e november kontaktar E.ON och ifrågasätter tillträdet till värmeverket
på Verkstadsgatan 8 i Perstorp, på vems uppdrag arbetar detta konsultbolag då?
Vad är målet med det uppdraget?
Är det samma taxa, 1600 kr i timmen bekostat av Perstorps skattekollektiv, som gäller då
eller är den här typen av tjänst då konsultbolaget går på enskilda invånare rabatterad då
den inte tillför något värde till skattekollektivet?
Har du kvar förtroendet för det här konsultbolaget efter processen kring Perstorps
Fjärrvärme?
Planerar du att anlita det här konsultbolaget till fler uppdrag åt Perstorps kommun?
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Tjänsteskrivelse
2021-06-15

1(1)
Dnr 2021/20

Dnr 2012
KS
Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

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:
25 augusti, 27 oktober och 15 december
Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB
och Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen:
23 juni, 29 september och 24 november
Ovanstående tider kan komma att ändras
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar,
att notera informationen

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 148

Investeringspolicy
2021/216
Sammanfattning
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk där man fastställer hur samtliga
investeringar hanteras i Perstorps kommun.
Investeringspolicyn har till avsikt att förtydliga investeringsprocessen och de
redovisningsregler som gäller på investeringsområdet. Investeringspolicyn är
kommunens uttolkning av regler och rekommendationer. I det fall rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) förändras, ska kommunen i möjligaste
mån följa dessa. Reglerna i denna policy gäller endast i de fall de står i
överensstämmelse med RKR:s rekommendationer.
NSVA har en förtydligad investeringsprocess rörande Va-investeringar antagen 201912-18 §108 2019/150.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att anta investeringspolicy för Perstorps kommun

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-11-17

1(1)
Dnr

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

Kommunfullmäktige

Investeringspolicy
Sammanfattning
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk där man fastställer hur samtliga
investeringar hanteras i Perstorps kommun.
Investeringspolicyn har till avsikt att förtydliga investeringsprocessen och de
redovisningsregler som gäller på investeringsområdet. Investeringspolicyn är kommunens
uttolkning av regler och rekommendationer. I det fall rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) förändras, ska kommunen i möjligaste mån följa dessa.
Reglerna i denna policy gäller endast i de fall de står i överensstämmelse med RKR:s
rekommendationer.
NSVA har en förtydligad investeringsprocess rörande Va-investeringar antagen 2019-1218 §108 2019/150
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar,
Att anta investeringspolicy för Perstorps kommun

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Kommundirektör
Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0
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Inledning
Investeringspolicyn har till avsikt att förtydliga investeringsprocessen och de
redovisningsregler som gäller på investeringsområdet. Investeringspolicyn är kommunens
uttolkning av regler och rekommendationer. I det fall rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) förändras, ska kommunen i möjligaste mån följa dessa.
Reglerna i denna policy gäller endast i de fall de står i överensstämmelse med RKR:s
rekommendationer. NSVA har en förtydligad investeringsprocess rörande Va-investeringar antagen
2019-12-18 §108 2019/150

Syfte
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk där man fastställer hur samtliga
investeringar hanteras i Perstorps kommun.
Investeringspolicyn fastställs av kommunfullmäktige
Denna policy omfattar investeringar som klassificeras som materiella anläggningstillgångar.
I balansräkningen delas de in enligt följande uppställning




Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar

Allmänt om investeringar
Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
Kostnaden för en investering belastar inte anskaffningsåret utan fördelas över ett antal år
genom avskrivningar. Med begreppet investering menas anskaffning av anläggningstillgångar
som exempelvis maskiner, inventarier, fordon, fastigheter och markanläggning
Grundprincipen är att en vara eller tjänst ska kostnadsföras när den konsumeras.
Bedömningen av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i driftseller investeringsbudgeten. För att en utgift ska redovisas som en investering ska samtliga
fyra nedanstående kriterier vara uppfyllda.





Anskaffningen ska överstiga 1 prisbasbelopp
Anskaffningen ska beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år.
Anskaffningen ska vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav
Om det är mer än ett objekt krävs även orsakssamband

Uppfylls inte samtliga fyra kriterier ska anskaffningen redovisas som en driftskostnad.
Även återanskaffning av befintlig komponent vid tillämpning av komponentavskrivning (t ex
fastigheter, gator och vägar) klassas som investering.

Komponentavskrivning
Kommunen har sedan 2017 börjat tillämpa komponentavskrivningar på större investeringar
(se bilaga riktlinjer för komponentavskrivning). Komponentavskrivning går ut på att större
och betydande investeringar ska delas upp i delkomponenter med varierande
avskrivningstider beroende på deras nyttjandetid. Komponenterna har olika nyttjandetider
3
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och bör därför bytas ut med olika tidsintervall. Varje komponent skrivs av separat, och när
de byts ut redovisas anskaffningen som en ny anläggningstillgång.
Komponenter i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet men med olika
tidsintervall. Det kan gälla äldreboenden, förskolor, idrottsanläggningar med flera vilka har
ett flertal betydande komponenter såsom tak, stomme, fasad, fönster, installationer som
hissar, rör och liknande. Komponenterna har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder
och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.
Eftersom avskrivningar ska avspegla hur tillgångarnas värde successivt förbrukas måste
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell
anläggningstillgångs vara väsentlig. Därefter ska tillgången delas upp på dessa komponenter.
Olika belopp förekommer beroende på om investeringen avser byggnader, vatten/avlopp ,
gator/vägar, GC-vägar eller park/torg, (se bilaga riktlinjer för komponentavskrivning).
Undantag för komponentavskrivning
För befintliga anläggningar investerade innan 2017 tillämpas inte komponentavskrivning.
Löpande underhåll och reparationer omfattas inte av komponentavskrivning utan
kostnadsförs direkt. Åtgärder som innebär en standardhöjning, dvs en värdehöjande åtgärd,
räknas dock som investering.
Om den befintliga komponenten ska bytas och om komponenten har ett kvarvarande
bokfört värde kostnadsförs detta värde. Utgiften för den nya komponenten bokförs som en
tillgång (ny komponent) med tillkommande avskrivningar baserat på bedömd
nyttjandeperiod.

Investeringsprocessen
Kommunfullmäktige tar de ekonomiska ramarna i juni månad före budgetåret samt
investeringsramarna för de kommande åren.
Grundprincipen är att kommunfullmäktige beslutar om investeringsram för samtliga
nämnder. För kommunfullmäktige är det av vikt att större investeringar och investeringar av
principiell karaktär fortfarande beslutas av kommunfullmäktige. Det medför att investeringar
vars totalutgift överstiger 5 mnkr inte ingår i investeringsramen utan ska ha en separat
budget som fastställs av kommunfullmäktige.
Nämnderna beslutar därefter hur övriga investeringsmedel fördelas inom olika projekt.
Projektnummer tilldelas från ekonomiavdelningen.
Redovisning av investeringar ska ske i samband med större ekonomisk uppföljning samt
bokslut. I bokslut ska även fleråriga projekt redovisas enligt RKR 14.
Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt kan komma att överföras till
kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Vilka projekt som överförs
beslutas i kommunfullmäktige i samband med årsbokslut och baseras på kommunens likvida
förutsättningar.
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Ambitionen är att kommunen på sikt skall självfinansiera investeringarna, framförallt de av
mindre karaktär.

Planering
Inför budgetbeslut ska nämnderna bedöma sitt investeringsbehov för de kommande åren.
För varje investeringsprojekt överstigande 5 mnkr ska en beräkning/kalkyl tas fram. Av
investerings- och driftkalkylen ska, förutom investeringsutgiften, även framgå vilka
ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten (driftbudgeten) och
motivering/behov av investeringen. Kalkylen ska göras inför budgetäskande.
Grundprincipen är att en investering ska bedömas och prioriteras utifrån de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekter som den beräknas ge upphov till under sin livstid. Större
investeringar ska bedömas särskilt med hänsyn till hur investeringen ska finansieras och
effekterna för kommunens ekonomiska ställning. När kommunfullmäktige beslutat om
större investering ska resurser motsvarande kapital- och ökade driftskostnader tillföras
berörd nämnd om behov föreligger i samband med att investeringen beräknas tas i bruk, om
inget annat har beslutats. Då projekt kan försenas på grund av okända faktorer bör
resurserna för detta budgeteras på finansverksamhet, för att därefter tillföras nämnd vid
igångsättning. Detta sker på delegation av Ekonomichef.

Investering
Anskaffningsvärde
Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar i bokföringen är att de vid
förvärvstillfället tas upp till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet är det som Perstorps
kommun har fått betala för tillgången och som är direkt hänförbara till anskaffningen. Mer
om anskaffningsvärde finns i RKRs rekommendation 11 Materiella anläggningstillgångar.
En anskaffning som görs i samband med en försäljning, så kallat inbyte, ska redovisas enligt
bruttometoden, dvs nyanskaffningen och försäljningen ska redovisas separat.
Utrednings- och projekteringsuppdrag som föregår en eventuell investering redovisas som
en investeringsutgift och tas upp som en pågående anläggningstillgång fram till det att
investeringen är avslutad. Det innebär att ex. installationer, konsultarvoden och frakt skall
räknas till anskaffningsvärdet.
För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan avses ingå som
ett led i en större investering bör bedömningen av vad som ska räknas som inventarier av
mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.
Ett statligt investeringsbidrag eller investeringsbidrag från andra bidragsgivare ska inte
minska anskaffningsvärdet utan ska redovisas som en förutbetald intäkt och intäktsföras på
ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
För större anskaffningar, t ex fastigheter, där komponentavskrivning tillämpas måste varje
komponent särskiljas och redovisas med sitt anskaffningsvärde.
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Vid anskaffningstillfället skall det tas hänsyn till kommunens policy för upphandling och
inköp.

Investeringsintäkter
Vid vissa investeringar kan kommunen erhålla inkomster som till exempel avgifter för
inkoppling av fiber, gatukostnadsersättningar vid försäljningar, statliga investeringsbidrag
och investeringsbidrag från andra bidragsgivare. För anslutningsavgifter/anläggningsavgifter,
gatukostnadsersättningar och övriga investeringsbidrag gäller att inkomsterna ska
intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Inkomsten
periodiseras och redovisas som skuld på balansräkningen. I enlighet med
matchningsprincipen intäktförs inkomsten successivt i takt med att investeringsobjektet
skrivs av över sin nyttjandeperiod. I praktiken delas investeringsinkomsten/bidraget för en
speciell anläggningstillgång upp på lika många år som anläggningen skrivs av på.
Investeringsbidrag som lämnas till statlig infrastruktur kan antingen tas upp som kostnad
samma år eller tas upp i balansräkningen under posten lämnade bidrag till statlig
infrastruktur. Detta lämnade bidrag ska då lösas upp under högst 25 år.

Investeringskostnader
Kostnader och Intäkter i direkt anslutning till investeringen konteras på
investeringsprojektet.
Detta innebär:







Projektledningskostnad
Kostnader för förstudie/projektering (detta gäller bara om det leder till en investering
annars blir det en driftskostnad)
Kostnader för egen personal som arbetat med investeringsprojektet
Kostnad för förvärv av fastighet
Kostnad sammanhörande med förvärvet såsom lagfart, förrättningskostnad etc.
Tillbehör till investeringen av betydande värde.

Exempel på kostnader som inte ska ingå i anskaffningsvärdet och således inte ska redovisas
som investering är:





Administrationskostnader och allmänna omkostnader om de inte är direkt
hänförbara till anskaffningen.
Utgifter för provkörning och intrimning
Evakueringskostnader
Intern och extern representation

Anläggningsinventarier och förbrukningsinventarier
Inventarier är lös egendom som kommunen har för avsikt att använda under en kortare eller
längre period i verksamheten.
Inventarier delas upp i anläggningsinventarier och förbrukningsinventarier
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Anläggningsinventarier ska bokföras som en investering om de uppfyller kraven för
investering
Förbrukningsinventarier ska bokföras som en kostnad i driftsredovisningen.

Konst
Inköp av konst till ett värde om minst ett prisbasbelopp (exkl. moms) räknas som en
investering. Konst skrivs inte av.
Fastigheter
Fastigheter är fast egendom som ska användas i verksamheten. Även vid investering i
fastigheter ska kraven för investering vara uppfyllda. Dessutom tillämpas
komponentavskrivning i förekommande fall enligt särskilda riktlinjer.
Driftskostnader
Under tillgångens livslängd ska skicket bibehållas genom underhåll och reinvesteringar. En
reinvestering som är planerad avser en plan över komponenternas ekonomiska livslängd. Vid
utbyte av befintlig komponent innebär detta att utgifterna för denna räknas som en
investering och dessa skall därmed skrivas av under nyttjandeperioden.
En komponent som går sönder och är av mindre betydande värde räknas som löpande
reparation. En reparation är en driftskostnad och skall inte räknas som investering.
En åtgärd som bibehåller en anläggnings tekniska eller funktionella status räknas om en
reparation/underhåll och blir därmed en driftskostnad.

Kapitalkostnad
Investeringar av mindre karaktär aktiveras vid tertial och bokslut. Större investeringar, eller
investeringsprojekt av engångskaraktär, aktiveras när projektet är färdigställt. Med
aktivering menas att investeringen läggs på balansräkningen som en tillgång och börjar
generera kapitalkostnader.
Efter att investeringsprojektet är avslutat informerar ansvarig chef detta till
ekonomikontoret för aktivering i anläggningsregistret. Detta medför att avskrivning och
ränta börjar ske månaden efter att projektet har aktiverats. Kapitalkostnaden belastar den
verksamhet dit investeringen hör.
Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta och utgör en periodisering av
investeringsutgiften/intäkt över den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden).
Internräntan bestäms inför varje budgetår. Internränta som har sin bäring på hur
investeringen ska finansieras, kan betraktas som det pris kommunen ”får betala” för att
avstå från att placera likvida medel som skulle gett avkastning. Ekonomiavdelningen gör
varje år en egen bedömning av nivån på internräntan. Bedömningen gör med utgångspunkt
från rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) samt om det
förekommer, ränta på eventuella lån kommunen innehar.
Perstorps kommun tillämpar rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnaden. Detta
innebär att avskrivning sker av investeringens anskaffningsvärde och ränta beräknas på
restvärdet. Metoden ger minskade kapitalkostnader då räntan beräknas på succesivt
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minskat bokfört värde. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden kan Rådet för
Kommunal Redovisnings (RKR) idéskrift om avskrivningar fungera som vägledning.
Omprövningar av avskrivningsmetod och nyttjandeperiod bör göras regelbundet.

Avskrivningar/ Nedskrivning
Med avskrivningar avses att investeringens anskaffningskostnad successivt kostnadsförs
under den ekonomiska livslängden, dvs en avskrivning är den periodiserade kostnaden för en
investering och ska motsvara den faktiska resursförbrukningen av investeringen.
Rak avskrivning tillämpas. Komponentavskrivning förekommer. Avskrivningstiderna fastställs
med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisning. I de fall RKR inte ger förslag på
avskrivningstid gör kommunen en egen bedömning av den beräknade ekonomiska
livslängden. Omprövningar av avskrivningsmetod och nyttjandeperiod bör göras
regelbundet.
Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde, dvs anpassat
användningsvärde än vad som framgår av balansräkningen och anläggningsredovisningen
ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde om värdenedgången kan antas vara
bestående. Det samma gäller när tillgången inte längre finns i kommunens ägo.
En sådan nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. Vid
försäljning/avyttring skall detta meddelas ekonomiavdelningen omgående. Nedskrivning och
återföring av nedskrivning ska redovisas i resultaträkningen.
Realisationsvinst/-förlust vid avyttring av fordon och inventarier påverkar verksamheternas
driftredovisning och därmed verksamhetens resultat för året.
All försäljning av fast egendom sker efter beslut i kommunfullmäktige eller efter fastställd
taxa (tomtmark). Anbudsförfarande eller liknande ska tillämpas vid försäljningen.
Realisationsvinst/-förlust vid avyttring av fastigheter/anläggningar påverkar inte
verksamhetens driftredovisning utan regleras mot den finansiella verksamheten och
påverkar årets resultat.

Anläggningsregister
Alla materiella anläggningstillgångar ska finnas i ett anläggningsregister för att få en god
överblick och kontroll.
Anläggningsregistret bör innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om identifikation,
anskaffningsvärde, tidpunkt för anskaffningen, avskrivningstid, ackumulerade avskrivningar,
och eventuella nedskrivningar. Detta för att i resultaträkningen kunna redovisa korrekta
belopp vid reavinster/förluster och utrangeringar de år då försäljning, nedskrivning med
mera varit aktuellt. Tillgångar som är helt avskrivna men fortfarande innehas av kommunen
ska finnas med i registret.
Ekonomiavdelningen ansvarar för att anläggningsregistret upprätthålls och uppdateras. Det
åligger varje förvaltning att till ekonomiavdelningen rapportera de tillgångar som inte längre
används eller finns kvar i verksamheten. Varje förvaltning ska åtminstone årligen gå igenom
8
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deras tillgångar i anläggningsregistret. Dessutom ska en bedömning göras om det finns
tillgångar som på balansdagen har ett lägre ekonomiskt värde än det bokförda värdet.
Rapportering ska göras till ekonomiavdelningen.

Uppföljning
Uppföljning av investeringar ska ske i enlighet ekonomiavdelningens anvisningar.
Uppföljningen görs vid varje tertialbokslut och årsredovisning. Dessutom specificeras projekt
vars totalutgift överstiger 5 mnkr enligt riktlinjer i delårsrapporterna och årsredovisningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 147

Ny VA-taxa, NSVA
2021/204
Sammanfattning
NSVA har inkommit till Perstorps kommun med den årliga justeringen av VA- taxan för
VA kollektivet. Gällande Va-taxa brukningsavgifter justeras avgifterna för dricksvatten
med 44 % och spillvatten med 0 %, vilket innebär en snitthöjning av Va-taxan med 15 %.
Justeringar av Va-taxan beror på ökat behov av underhållsåtgärder samt på kommande
investeringar i den kommunala Va-anläggningen.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att från och med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt framtaget förslag.

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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1(1)
Dnr 2021/204

Dnr 2012
KS
Namn, Titel
alexander.hovander@perstorp.se, 0435-39272

Kommunstyrelsen

Justeringar i Perstorps kommuns Va-taxa fr o m 202201-01
Sammanfattning
NSVA har inkommit till Perstorps kommun med den årliga justeringen av VA- taxan för
VA kollektivet.
Ärendet
Följande förändringar föreslås för Va-taxan i Perstorps kommun från och med 2022-01-01


Va-taxa brukningsavgifter justeras avgifterna för dricksvatten med 44% och spillvatten med
0%, vilket innebär en snitthöjning av Va-taxan med 15%.
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VA-taxa avgifter för särskilda VA-abonnemang

Justeringar av Va-taxan beror på ökat behov av underhållsåtgärder samt på
kommande investeringar i den kommunala Va-anläggningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta,
från och med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag.

Alexander Hovander

Handläggare namn

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Handläggare titel
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3

Beslutet skickas till:
NSVA
Ekonomichef
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Charlotte Gillsberg
Perstorps kommun
Datum

2021-10-26
Handläggare

Lina Larsson
E-post

lina.larsson@nsva.se

Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa fr o m 2022-01-01
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Perstorps kommun från och med 2022-01-01


VA-taxa brukningsavgifter justeras avgifterna för dricksvatten med 44% och spillvatten med
0%, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 15%.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se
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VA-taxa avgifter för särskilda VA-abonnemang

Justeringar av VA-taxan beror på ökat behov av underhållsåtgärder samt på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen.

xxx föreslår kommunstyrelsen att besluta
från och med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se
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Bilaga 1: Brukningsavgifter 2022 typhus A och typhus B
Brukningsavgifter
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 73 kr/månad
och för typhus B (flerfamiljshus) med 1010 kr/månad
Typhus A

Typhus B

Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D
och en vattenförbrukning på 150 m3/år
Alla priser är inkl.moms

Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till
V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år.
Alla priser är inkl.moms

Perstorps kommun
Brukningsavgift
Grundavgift
Boendeenhetsavgift
Dagvattenavgift
Förbrukningsavgift
Totalt
Per månad

Perstorps kommun
Brukningsavgift
Grundavgift
Boendeenhetsavgift
Dagvattenavgift
Förbrukningsavgift
Totalt
Per månad

2022
0
1 865
0
5 712
7 577
631

2021
0
1 624
0
5 075
6 698
558

Perstorp
Typhus A
Typhus B
Höjning år Höjning mån Höjning år Höjning mån
13,1%
13,1%
13,2%
13,2%

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se
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2022
0
27 975
0
76 160
104 135
8 678

2021
0
24 356
0
67 660
92 016
7 668

PERSTORPS KOMMUN
VA-TAXA TAXEBILAGA 3

1 (2)

Gäller fr o m 2022-01-01
Bilaga till av kommunfullmäktige 2021-xx-xx antagen taxa för Perstorps kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr)
Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis
1. För vattentankstation debiteras
a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle)
3

b) Förbrukningsavgift m (V/S)
2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras
a) Utlåningsavgift
b) Avgift per dygn för mätaranslutning

20 mm
25 mm
40 mm
50 mm

3

c) Förbrukningsavgift m (V/S)
3. Byggvatten utan mätning
Småhus (villor)
a) fast avgift
3

b) förbrukningsavgift fast 50 m (V/S)
Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)
a) fast avgift
3

b) förbrukningsavgift fast 30 m /lägenhet (V/S)
Annan fastighet
a) fast avgift
3

b) förbrukningsavgift minimum 75 m (V/S)
4. Byggvatten med mätning
a) fast avgift
3

b) förbrukningsavgift m
5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis
a) servisdimension

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)
a) motoreffekt
Mindre än 1,5 kW
1,5 - 3,0 kW
Större än 3,0 kW

27

Exkl moms Inkl moms

578

723

21,33

26,66

578
50,00
60,00
75,00
100,00

723
62,50
75,00
93,75
125,00

21,33

26,66

2 991

3 739

1 067

1 334

2 991

3 739

21,33

26,66

2 991

3 739

21,33

26,66

2 991

3 739

21,33

26,66

5 034
9 964
19 927
30 415
39 855

6 293
12 455
24 909
38 019
49 819

839
2 621
5 244

1 049
3 276
6 555

PERSTORPS KOMMUN
VA-TAXA TAXEBILAGA 3

2 (2)

Gäller fr o m 2022-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr)
Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.
1. Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran
2. Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare
3. Vinterförvaring av vattenmätare
4. Ersättning för frusen eller skadad mätare
5. Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn
6. Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle
7. Uppgrävning, proppning och återställning av serviser
Proppning av alla tre serviser
Vatten, spill, dag
Proppning av två serviser
Vatten, spill och/eller dag
Proppning av en servis
Vatten eller spill eller dag
8. Uppgrävning och proppning av sprinklerservis
Självkostnadspris
9. Medhjälp vid sprinklertest
10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m

3

ÖVRIGA AVGIFTER (kr)

Exkl moms Inkl moms
787
472
183
1 364
419
419

984
590
229
1 705
524
524

52 440
44 574
36 708

65 550
55 718
45 885

3 434

4 293

105

131

Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.
1. Avstängning av vattentillförsel
2. Återinkoppling av vattentillförsel
3. Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
4. Förgävesbesök
5. Olovlig öppning av servisventil
6. Olovlig stängning av servisventil
7. Olovlig bortkoppling av vattenmätare

546
546
1 678
582
3 356
3 356
3 356

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande
förändring i debiteringen gentemot kunden.
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683
683
2 098
728
4 195
4 195
4 195

Perstorps kommun
VA-TAXA
Gäller fr o m 2022-01-01
Bilaga till av kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xxx antagen taxa för Perstorps kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

2021
Rörlig avgift
vatten
avlopp
summa

2022

exkl moms

exkl moms

inkl moms

7,73
19,33
27,06

11,13
19,33
30,46

13,91
24,16
38,08

442,00
857,00
1299,00

635,00
857,00
1492,00

793,75
1071,25
1865,00

626,00
1216,00
1842,00

901,00
1216,00
2117,00

1126,25
1520,00
2646,25

Fast avgift per lägenhet,
flerbostadshus
vatten
avlopp
summa
Fast avgift, övriga
vatten
avlopp
summa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 149

Kompletteringsbudget 2022
2021/214
Sammanfattning
Skatteunderlagsprognosen som kom i slutet på september tar med regeringens
höständringsbudget. De största förändringar beror på de förslag som lämnats i den och
bygger på att regeringens budget antas. Dessutom räknas skatteunderlagstillväxten upp då
man justerat bilden av den samhällsekonomiska utvecklingen framöver.
För Perstorps del innebär detta ett bättre budgetläge framöver än förväntat och ger
utrymme för en kompletteringsbudget 2022. Till detta ser vi en kostnadsökning avseende
pensionerna om 0,8 mnkr. Kvar att budgetera på grund av ökade skatteintäkter 5,9 mnkr.
Förslaget som presenteras bygger på att regeringens budgetförslag antas.
I tidigare budgetbeslut inför 2022 har kommunbidraget till nämnder räknats upp med
cirka 10 mnkr. Till detta kommer även uppräkningar för löner. Den största satsningen har
gjorts till Barn och utbildningsnämnden som ett led i att öka måluppfyllelsen genom
högre lärartäthet. En satsning om totalt 8,5 mnkr varav 4,3 mnkr ger effekt 2022.
Dessutom demografisk ökning med 1 mnkr.
Utifrån den genomlysning som genomfördes av Socialnämnden har även pengar avsatts
för att ge dem en möjlighet att uppnå budget i balans om 3,5 mnkr. Den satsningen som
genomföres var ett första steg i att komma till rätta med den kostnadsbild och utmaningar
Socialnämnden har. Det är fortsatt en utmaning enligt rapporten att uppnå budget i
balans, något som också kan ses i prognosen för 2021. Dessutom erhålls kompensation
om 0,5 mnkr för försörjningsstödet.
Inför beslut kring kompletteringsbudget har de önskemål om utökning av ram som
tidigare inkommit tagits hänsyn till samt den genomlysning som genomfördes av
Socialnämnden. Tillkommande behov och oförutsedda kostnader har även tagits höjd för.
I kompletteringsbudgeten för 2022 föreslås Socialnämnden få en utökad budgetram om
3,5 mnkr för LSS-insatser, 0,8 mnkr vuxen missbruk och 0,9 mnkr avseende familjehem.
Totalt en ramökning med 5,2 mnkr.
Kommunstyrelsens ram föreslås utöka med 0,7 mnkr. 0,2 mnkr avsätts för att upprätta en
näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin kommer peka ut riktningen långsiktigt och
övergripande, den kommer leda till att kommunen arbetar med rätt saker utifrån
näringslivet behov. Det kommer på sikt även leda till att Perstorp kommer vara en ännu
attraktivare plats för företagande vilket bidrar till etablering och utveckling av företag och
organisationer. Resterande 0,5 mnkr föreslås läggas till kommunstyrelsens ram till
förfogande.
Verksamheterna påverkas fortfarande av effekter av pandemin. Inom Perstorp ser vi
bland annat att kostnader för försörjningsstödet ökar och arbetslösheten fortsätter ligga på
en hög nivå. Insatser genomförs och projektmedel kommer att sökas. Effekterna av detta
är i nuläget svåra att förutse. Även ytterligare kostnader eller prioriteringar inför
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

kommande år kan komma att ske utifrån arbetet mot segregation. Då delar av detta ännu
inte är klarlagt föreslås en ökning av kommunstyrelsens ram
Lennart Johansson (PF) yrkar att formuleringen i sista attsatsen ändras eftersom
kommunen inte ökar skatteintäkterna utan skatteintäkterna har ökat och därför föreslås
ramen öka med 5,9 miljoner.
Ronny Nilsson (S) yrkar att andra attsatsen ändras till att finansiera utökad personal och
lokaler för att möjliggöra en bättre lunchsituation för Centralskolans och Parkskolans
elever enligt skriftligen inlämnat yrkande.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande propositionsordning, att först fråga om
kommunstyrelsen kan bifalla attsats nr ett och tre (attsats nr 3 justerad efter Lennart
Johanssons yrkande) och därefter ställa arbetsutskottets förslag mot Ronny Nilssons
yrkande gällande attsats nr två. Denna beslutsordning godkänns och genomförs, votering
begärs gällande attsats nr två och utfaller med 5 för arbetsutskottets förslag (Torgny
Lindau, Bengt Marntell, Hans Stifors, Patrik Ströbeck och Lennart Johansson) och fyra
för Ronny Nilssons yrkande (Ronny Nilsson, Thim Borg, Pia Galia och Jack Henriksen)
varvid
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att utöka socialnämndens ram med 5,2 mnkr,
att utöka kommunstyrelsens ram med 0,7 mnkr, samt
att då skatteintäkterna ökat, utöka ramen med 5,9 mnkr
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Utdragsbestyrkande
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1(1)
Dnr

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

Kommunfullmäktige

Kompletteringsbudget 2022
Sammanfattning
Skatteunderlagsprognosen som kom i slutet på september tar med regeringens
höständringsbudget. De största förändringar beror på de förslag som lämnats i den och
bygger på att regeringens budget antas. Dessutom räknas skatteunderlagstillväxten upp då
man justerat bilden av den samhällsekonomiska utvecklingen framöver.
För Perstorps del innebär detta ett bättre budgetläge framöver än förväntat och ger
utrymme för en kompletteringsbudget 2022. Till detta ser vi en kostnadsökning avseende
pensionerna om 0,8 mnkr. Kvar att budgetera på grund av ökade skatteintäkter 5,9 mnkr.
Förslaget som presenteras bygger på att regeringens budgetförslag antas.
I tidigare budgetbeslut inför 2022 har kommunbidraget till nämnder räknats upp med
cirka 10 mnkr. Till detta kommer även uppräkningar för löner. Den största satsningen har
gjorts till Barn och utbildningsnämnden som ett led i att öka måluppfyllelsen genom
högre lärartäthet. En satsning om totalt 8,5 mnkr varav 4,3 mnkr ger effekt 2022.
Dessutom demografisk ökning med 1 mnkr.
Utifrån den genomlysning som genomfördes av Socialnämnden har även pengar avsatts
för att ge dem en möjlighet att uppnå budget i balans om 3,5 mnkr. Den satsningen som
genomföres var ett första steg i att komma till rätta med den kostnadsbild och utmaningar
Socialnämnden har. Det är fortsatt en utmaning enligt rapporten att uppnå budget i
balans, något som också kan ses i prognosen för 2021. Dessutom erhålls kompensation
om 0,5 mnkr för försörjningsstödet.
Inför beslut kring kompletteringsbudget har de önskemål om utökning av ram som
tidigare inkommit tagits hänsyn till samt den genomlysning som genomfördes av
Socialnämnden. Tillkommande behov och oförutsedda kostnader har även tagits höjd för.
I kompletteringsbudgeten för 2022 föreslås Socialnämnden få en utökad budgetram om
3,5 mnkr för LSS-insatser, 0,8 mnkr vuxen missbruk och 0,9 mnkr avseende familjehem.
Totalt en ramökning med 5,2 mnkr.
Kommunstyrelsens ram föreslås utöka med 0,7 mnkr. 0,2 mnkr avsätts för att upprätta en
näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin kommer peka ut riktningen långsiktigt och
övergripande, den kommer leda till att kommunen arbetar med rätt saker utifrån
näringslivet behov. Det kommer på sikt även leda till att Perstorp kommer vara en ännu
attraktivare plats för företagande vilket bidrar till etablering och utveckling av företag och

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0

33

2

organisationer. Resterande 0,5 mnkr föreslås läggas till kommunstyrelsens ram till
förfogande.
Verksamheterna påverkas fortfarande av effekter av pandemin. Inom Perstorp ser vi
bland annat att kostnader för försörjningsstödet ökar och arbetslösheten fortsätter ligga på
en hög nivå. Insatser genomförs och projektmedel kommer att sökas. Effekterna av detta
är i nuläget svåra att förutse. Även ytterligare kostnader eller prioriteringar inför
kommande år kan komma att ske utifrån arbetet mot segregation. Då delar av detta ännu
inte är klarlagt föreslås en ökning av kommunstyrelsens ram.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar,
Att utöka socialnämnden ram med 5,2 mnkr
Att utöka kommunstyrelsens ram med 0,7 mnkr
Samt att öka skatteintäkterna om 5,9 mnkr

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Kommundirektör
Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till
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Kompletteringsbudget 2022
Omvärld
SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år. Skatteunderlaget beräknas öka med
drygt 4 % 2021-2022. Den relativt höga vaccinationsgraden i Sverige gör att Sverige så småningom
kommer ur pandemin och är avgörande för sysselsättningen och ekonomin framöver. Detta göra att
BNP-tillväxten beräknas högre än tidigare prognoser. Även om tillväxten är hög så är det en bit kvar
till att återställa konjunkturläget då den BNP som gått förlorad måste återställas. Arbetslösheten tror
därför ligga kvar på en relativt hög nivå även 2022.
SKR ser utmaningar framöver inom bland annat lägre befolkningsökning än vad som tidigare skett.
Till detta kommer även frågor angående arbetsmarknad; att få personer som står långt från
arbetsmarknaden i arbete. Klimatrelaterade investeringar är andra perspektiv som lyfts likaså att
fortsätta att ställa om välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik.
Konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärker ekonomin i kommuner och får en positiv
effekt på skatteunderlaget för Perstorp 2022.
Budget 2022
Inför budget 2022 har kommunbidraget till nämnder räknats upp med cirka 10 mnkr. Till detta
kommer även uppräkningar för löner. Den största satsningen har gjorts till Barn och
utbildningsnämnden som ett led i att öka måluppfyllelsen genom högre lärartäthet. En satsning om
totalt 8,5 mnkr varav 4,3 mnkr ger effekt 2022. Dessutom demografisk ökning med 1 mnkr.
Utifrån den genomlysning som genomfördes av Socialnämnden har även pengar avsatts för att ge
dem en möjlighet att uppnå budget i balans om 3,5 mnkr. Den satsningen som genomföres var ett
första steg i att komma till rätta med den kostnadsbild och utmaningar Socialnämnden har. Det är
fortsatt en utmaning enligt rapporten att uppnå budget i balans, något som också kan ses i
prognosen för 2021. Dessutom erhålls kompensation om 0,5 mnkr för försörjningsstödet.
Skatteprognosförutsättningar 2022
Skatteunderlagsprognosen som kom i slutet på september tar med regeringens höständringsbudget.
De största förändringar beror på de förslag som lämnats i den och bygger på att regeringens budget
antas. Dessutom räknas skatteunderlagstillväxten upp då man justerat bilden av den
samhällsekonomiska utvecklingen framöver.
För Perstorps del innebär detta ett bättre budgetläge framöver än förväntat och ger utrymme för en
kompletteringsbudget 2022.
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning
Utjämningsavgift/ bidrag för kostnadsutjämning
Regleringsavgift/bidrag
Avgift till LSS-utjämningssystemet
Summa

-1,7
6,3
0,9
1,3
-0,1
6,7
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Till detta ser vi en kostnadsökning avseende pensionerna om 0,8 mnkr. Kvar att budgetera på grund
av ökade skatteintäkter 5,9 mnkr. Förslaget som presenteras bygger på att regeringens budgetförslag
antas.

Äskanden
Kommunen tillfrågade nämnder under våren angående utökade behov för 2022 främst utifrån nya
lagkrav eller ökning av måluppfyllelse. Merparten av dessa kunde tillgodoses utifrån de goda
budgetförutsättningar som redan då angavs. Kvar att hantera är de kostnader inom socialnämnden
som både KPMG lyfter i sin utredning och de lagkrav som socialnämnden ska förhålla sig till. Detta för
att undvika ett underskott redan vid ingången av 2022.
Socialnämnden äskade inför budget 2022, medel för LSS-boende om 3,5 mnkr samt 0,8 mnkr för
vuxen missbruksvård. Dessutom inväntade man utredningen från KPMG.
Åtgärder inom Socialnämnden
Socialnämnden har de senaste åren varit granskad, utredd och har upprättat flertalet åtgärdsplaner.
Till största delen har de under de senaste åren hanterat underskott inom vissa verksamheter med
hjälp av migrationsmedel och segregrationsmedel. Socialnämnden har under ett flertal år påpekat
utmaningen kring kostnadssidan trots att dessa kompenserats med riktade statsbidrag. Då nu dessa
medel är minimala ger det effekt i verksamheten.
Verksamheten har under de senaste åren arbetat med att dämpa kostnadsutvecklingen på ett flertal
sätt. Detta parallellt med att utveckla kvalitén i verksamheten. Under åren har bland annat
familjehemsplaceringarna minskat från 47 till nuvarande 27 platser. Vilket motsvarar kostnader om
ca 5,7 mnkr. Man har även arbetat med att dra ner antalet HVB- och SIS placeringar och har i nuläget
inga placerade barn inom dessa verksamheter.
KPMG gjorde i sin utredning bedömningen att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn bakåt till de
kostnadsdrivande förändringar som funnits i verksamheten, detta främst då man förlitat sig på
statliga bidrag. Socialtjänstens arbete är till stora delar lagstyrd och behovsstyrd. Det som behöver
göras enligt lag ska göras och hjälpbehövande har rätt till insatser. Detta gör kostnadsbilden komplex
utifrån beslut som behöver fattas med omedelbar verkan oavsett kostnadstäckning. Detta är en
balansgång som gör att socialnämnden i framtiden behöver arbeta upp en buffert för att hantera.
Vid jämförelse med andra liknande kommuner har inte Perstorp någon avvikande kostnadsnivå med
undantag för barn-och ungdomsvården. De senaste årens fokus har även varit att minska dessa.
Efter rekommendation av KPMG har man fortsatt arbetet med vårdnadsöverflytt ur både ett
ekonomiskt men framförallt ett barnperspektiv. Tingsrätten har utsett åtta barn som har fått särskild
förordnad vårdnadshavare, vilket lett till att dessa ej är familjehemsplacerade längre, vilket bidragit
till en besparing på 1,1 mnkr. Ett flertal ärenden har passerat via både tingsrätt och förvaltningsrätt
vilket kräver både tid, juriststöd och personella resurser. I planeringen för 2022 arbetas det med att
ytterligare sju barn ska kunna få särskild förordnad vårdnadshavare, vilket ger ytterligare en
besparing på 0,9 mnkr. Målet är att nå till 20-25 placeringar årligen. Enligt SKR ökar just nu
placeringarna i hela landet vilket gör att Socialnämnden kommer ha en utmaning att hålla nere
antalet enligt mål.
Under 2021 har socialstyrelsen tillfört extra medel avseende placerade barn för att ge kommunerna
möjlighet att arbeta med att ge barn, biofamiljer och familjehem rätt stöd och utbildning.
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Socialnämndens prognos i delårsbokslutet uppgår till ett underskott om 6,3 mkr. Underskottet
dämpas till viss del till följd av statliga bidrag.

För att ge socialnämnden bättre förutsättningar för budget i balans utifrån den kostnadsbild som
framförts under året, utredningen från KPMG som styrker detta och nämndens vilja att se över alla
möjligheter till effektivisering det senaste året föreslås en ramökning inför 2022. Tiden att arbeta
med åtgärdsplaner och besparingar är tid som tas från ordinarie verksamhet och fokus på att släcka
bränder blir större än fokus på det förebyggande och utvecklande arbetet som på sikt ger bättre
resultat både ekonomiskt och kvalitativt för individen.
KPMG lyfter ett par punkter i sin utredning :


Kompensation för integration 3,5 mnkr
Budget 2022 innehåller en utökning om 2 mnkr. En samlad bedömning utifrån den senaste
prognosen är att dessa 2 mnkr i nuläget anses räcka för att täcka kostnaderna framöver.



LSS-kostnaderna
Både nämnden och KPMG pekar på de kostnader inom LSS som tillkommit om 3,5 mnkr
2021, 4,5 mnkr helårseffekt 2022. Då denna verksamhet är lagstyrd och vitesföreläggande
blir gällande om inte insatsen genomförs anses detta prioriterat. Nämnden har en ambition
att se över eventuella omfördelningar inom ram för att kunna möjliggöra ett LSS-boende.



Missbruksvård för vuxna. Prognosen och KPMG:s analys motsvarar behovet om 0,8 mnkr.



Familjehemsplaceringar 2,5 mnkr.
Familjehem är den sista verksamheten som KPMG pekar ut. Även här speglar nämndens
prognos och utredningen samma kostnadsbild. Däremot indikeras ett överskott inom SIS och
HVB hem. En kompensation om 0,9 mnkr föreslås och resterande underskott om 1,6 mnkr får
hanteras inom omfördelning av nämndens resurser.

Utöver detta så förväntas försörjningsstödet öka generellt de kommande åren och siffrorna för
arbetslösheten, framförallt inom ålderskategorin 18-24 år och utrikesfödda, är höga för Perstorp.
Perstorp och Malmö har i nuläget högst siffror inom detta område. Detta får på kort sikt ekonomiska
effekter för socialnämnden. Parallellt med detta har ett långsiktigt arbete tillsammans med AME
påbörjats genom ”Framtidsresan” för att ge bättre förutsättningar för individer till självförsörjning
och på det sättet även minska kostnadsmassan på sikt för kommunen. Nämnden har fått en
kompensation om 0,5 mnkr inför budget 2022, vilket in nuläget anses vara en utmaning att hantera.
Socialnämnden behöver fortsatt se över sina kostnader i paritet med lagkrav och kvalitet för att nå
budget i balans. Utmaningar kring ökade lagkrav och händelser utom verksamhetens kontroll
påverkar. Det är dock fortsatt viktigt att det förebyggande arbetet fortsätter för att på lång sikt
uppnå, förutom att dämpa kostnadsutvecklingen, en verksamhet som motverkar segregation och
kvalitet. Detta genom bland annat tvärsektoriellt samarbete.
Med ovan i beaktande föreslås att Socialnämnden får en utökad budgetram om 3,5 mnkr för LSSinsatser 2022, 0,8 mnkr vuxen missbruk och 0,9 mnkr avseende familjehem.
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Tillkommande behov
Under året har en ny näringslivschef anställts och ett ökat fokus på samarbete mellan näringsliv och
kommun har tagits. I arbetet ingår att upprätta en näringslivsstrategi. Detta görs för att identifiera
vilka fokusområden kommunen behöver arbeta med för att det ska vara enkelt att vara företagare i
Perstorp.
Näringslivsstrategin kommer peka ut riktningen långsiktigt och övergripande, den kommer leda till
att kommunen arbetar med rätt saker utifrån näringslivet behov. Det kommer på sikt även leda till
att Perstorp kommer vara en ännu attraktivare plats för företagande vilket bidrar till etablering och
utveckling av företag och organisationer. Därigenom attraheras företag, vilket är en förutsättning för
tillväxt i Perstorp och i regionen. Vi, Perstorp är för små, men för unika för att försvinna i mängden.
För att möjliggöra detta föreslås en utökning om ram med 200 tkr. Detta kommer finansiera konsult,
föreläsare, system/licenser, medlemskap och marknadsföring.
När strategin är klar kommer dessa medel framöver användas inom olika typer av
näringslivsevenemang för att stärka företagsamheten, attraktionskraften, tillväxten,
kompetensförsörjningen och förbättrad företagsservice. En av de viktigaste faktorerna för att skapa
ett bra företagsklimat är att fortsätta växa och utvecklas, enkel och effektiv myndighetsutövning och
tillgång till infrastruktur. Och inte minst vikten av en löpande och god dialog med företagen genom
olika typer av aktiviteter.
För att möjliggöra detta föreslås en utökning om ram till kommunstyrelsen med 200 tkr.
Oförutsedda kostnader
Verksamheterna påverkas fortfarande av effekter av pandemin. Inom Perstorp ser vi bland annat att
kostnader för försörjningsstödet ökar och arbetslösheten fortsätter ligga på en hög nivå. Insatser
genomförs och projektmedel kommer att sökas. Effekterna av detta är i nuläget svåra att förutse.
Även ytterligare kostnader eller prioriteringar inför kommande år kan komma att ske utifrån arbetet
mot segregation. Då delar av detta ännu inte är klarlagt föreslås en ökning av kommunstyrelsens ram
till förfogande att öka med 500 tkr för att möjliggöra satsningar under 2022.
Utökning av kommunstyrelsens ram till förfogande föreslås att utökas med 500 tkr, en total ram om
1,5 mnkr 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 150

Naturvårdsprogram
2021/55
Sammanfattning
Ett förslag till naturvårdsprogram togs fram av Söderåsens miljöförbund med
konsulthjälp 2015. För arbetet erhölls medel från Naturvårdsverket, s.k. LONA-medel.
Av olika skäl var programmet aldrig föremål för samråd och blev heller inte antaget av
kommunfullmäktige. Underlaget har dock använts i översiktsplanearbetet och är ett
värdefullt kunskapsunderlag för översikts- och detaljplanering, bygglovgivning,
strandskyddsfrågor, förvaltning av mark/naturvårdsinsatser med mera. Det är därför
lämpligt att programmet antas. Då det gått flera år sedan framtagandet har
miljöstrategen reviderat programmet utifrån nya förutsättningar.
Naturvårdsprogrammet är inget juridiskt bindande dokument utan används, som
tidigare nämnts som ett kunskapsunderlag, bl.a. innehåller programmet målsättningar
och en så kallad objektskatalog med naturvärdesklassade objekt. Utpekandet innebär i
sig inget skydd och vägningar mot andra intressen kan behöva göras i ett senare skede.
Det reviderade naturvårdsprogrammet har sänts på samrådsremiss och beräknas efter
den genomförda remissrundan och bearbetning nu godkännas av kommunstyrelsen och
antas av kommunfullmäktige. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och
kommenterade i samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att anta förslaget till naturvårdsprogram

Utdragsbestyrkande
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Sida

Tjänsteskrivelse
2021-11-10

1(1)
Dnr

Dnr 2012
KS
Mattias Bjellvi
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Kommunstyrelsen

Beslut om godkännande/antagande av
naturvårdsprogram
Sammanfattning
Ett förslag till naturvårdsprogram togs fram av Söderåsens miljöförbund med
konsulthjälp 2015. För arbetet erhölls medel från Naturvårdsverket, s.k. LONA-medel.
Av olika skäl var programmet aldrig föremål för samråd och blev heller inte antaget av
kommunfullmäktige. Underlaget har dock använts i översiktsplanearbetet och är ett
värdefullt kunskapsunderlag för översikts- och detaljplanering, bygglovgivning,
strandskyddsfrågor, förvaltning av mark/naturvårdsinsatser med mera. Det är därför
lämpligt att programmet antas. Då det gått flera år sedan framtagandet har miljöstrategen
reviderat programmet utifrån nya förutsättningar.
Naturvårdsprogrammet är inget juridiskt bindande dokument utan används, som tidigare
nämnts som ett kunskapsunderlag, bl.a. innehåller programmet målsättningar och en så
kallad objektskatalog med naturvärdesklassade objekt. Utpekandet innebär i sig inget
skydd och vägningar mot andra intressen kan behöva göras i ett senare skede. Det
reviderade naturvårdsprogrammet har sänts på samrådsremiss och beräknas efter den
genomförda remissrundan och bearbetning nu godkännas av kommunstyrelsen och antas
av kommunfullmäktige. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i
samrådsredogörelsen.

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
Att godkänna föreliggande förslag till naturvårdsprogram samt att sända det vidare till
kommunfullmäktge för antagande.

Mattias Bjellvi

Alexander Lindskog

Stadsarkitekt/plan- och byggchef
Perstorps kommun

Miljöstrateg
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Miljöstrateg
Teknik- och servicechef
Plan- och byggchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 151

Klimat och energistrategi
2021/56
Sammanfattning
Perstorps nuvarande Energi- och klimatstrategi har föråldrats och en uppdatering krävs
för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna efterlevas.
Kommunstyrelsen gav under 2020 plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
nytt Energi- och klimatprogram i samråd med näringslivet och kommunens
förvaltnings- och bolagschefer. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439)
ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning
av energi inom det geografiska området. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas
av kommunfullmäktige.
I Perstorps kommun har den lagstadgade energiplanen utgjorts av kommunens Energioch klimatstrategi, som antogs år 2010 och löpte ut år 2015. Det finns således ett behov
av att ta fram ett nytt styrdokument uppdaterat utifrån nu rådande förutsättningar.
Energi- och klimatprogrammet definieras som ett program enligt definitionerna i
kommunens riktlinjer för styrdokument. Kommunala program innehåller kommunens
långsiktiga mål och översiktliga anvisningar men ska inte ta slutlig ställning till metod,
utförande eller detaljerade tidsplaner. Konkreta mål som avser kommunens arbete i
energi- och klimatfrågor ska i stället formuleras i respektive förvaltnings
verksamhetsmål, alternativt i förvaltningsspecifika planer antagna av respektive nämnd.
Programmet föreslås gälla under perioden 2022-2030, med utrymme för revidering
2025. Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet även
innehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella
och internationella klimatmål ska kunna uppnås. Kommunstyrelsen har i april 2020
beslutat att sända föreliggande Energi- och klimatprogram på samråd till berörda
myndigheter, föreningar m.fl. Synpunkterna skulle senast ha inkommit 29 juni. Under
samrådstiden har förslaget att funnits tillgängligt på kommunens hemsida
www.perstorp.se, kommunhuset samt biblioteket i Perstorp. Inkomna synpunkter finn
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Slutversionen av Klimatoch energiprogrammet har även presenterats för kommunledningsgruppen.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att anta förslaget till klimat– och energiprogram.

Utdragsbestyrkande
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Sida

Tjänsteskrivelse
2021-11-10

1(1)
Dnr 2021/56

Dnr 2012
KS
Alexander Lindskog, Miljöstrateg
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Kommunstyrelsen

Beslut om godkännande/antagande av klimat- och
energiprogram för Perstorps kommun
Sammanfattning
Perstorps nuvarande Energi- och klimatstrategi har föråldrats och en uppdatering krävs
för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna efterlevas.
Kommunstyrelsen gav under 2020 plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
nytt Energi- och klimatprogram i samråd med näringslivet och kommunens förvaltningsoch bolagschefer. Ärendet Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska
det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av
energi inom det geografiska området. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av
kommunfullmäktige. I Perstorps kommun har den lagstadgade energiplanen utgjorts av
kommunens Energi- och klimatstrategi, som antogs år 2010 och löpte ut år 2015. Det
finns således ett behov av att ta fram ett nytt styrdokument uppdaterat utifrån nu rådande
förutsättningar. Energi- och klimatprogrammet definieras som ett program enligt
definitionerna i kommunens riktlinjer för styrdokument. Kommunala program innehåller
kommunens långsiktiga mål och översiktliga anvisningar men ska inte ta slutlig ställning
till metod, utförande eller detaljerade tidsplaner. Konkreta mål som avser kommunens
arbete i energi- och klimatfrågor ska i stället formuleras i respektive förvaltnings
verksamhetsmål, alternativt i förvaltningsspecifika planer antagna av respektive nämnd.
Programmet föreslås gälla under perioden 2021-2030, med utrymme för revidering 2025.
Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet även
innehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella
och internationella klimatmål ska kunna uppnås. Kommunstyrelsen har i april 2020
beslutat att sända föreliggande Energi- och klimatprogram på samråd till berörda
myndigheter, föreningar m.fl. Synpunkterna skulle senast ha inkommit 29 juni. Under
samrådstiden har förslaget att funnits tillgängligt på kommunens hemsida
www.perstorp.se, kommunhuset samt biblioteket i Perstorp. Inkomna synpunkter finn
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Slutversionen av Klimat- och
energiprogrammet har även presenterats för kommunledningsgruppen. Programmet
föreslås godkännas av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0
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Kommunstyrelsen beslutar,
Att godkänna föreliggande förslag till klimat – och energiprogram samt att sända det för
antagande i kommunfullmäktige.

Mattias Bjellvi

Alexander Lindskog

Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun

Miljöstrateg

Beslutet skickas till:
Miljöstrateg
Plan- och byggchef
Teknik- och servicechef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-08
Kommunstyrelsen

§ 152

Trafikföreskriftsändringar östra Perstorp
2021/222
Sammanfattning
Då trafiksäkerhetsåtgärder utförs i östra Perstorp finns behov av förändringar kring de
lokala trafikföreskrifterna som gäller i området. Teknik- och serviceförvaltningen
förslår därmed förändringar enligt framtaget underlag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att godkänna de förslagna lokala trafikföreskriftförändringarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsens tekniska utskott

§ 94

Trafikföreskriftsändringar östra Perstorp
2021/222
Sammanfattning
Då trafiksäkerhetsåtgärder utförs i östra Perstorp finns behov av förändringar kring de
lokala trafikföreskrifterna som gäller i området. Teknik- och serviceförvaltningen
förslår därmed förändringar enligt framtaget underlag.
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att godkänna de förslagna lokala trafikföreskriftförändringarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Dnr 2012
KS
Alexander Hovander, Förvaltningschef Teknik & service
alexander.hovander@perstorp.se, 0435-39272

Kommunstyrelsen

Trafikföreskriftsändringar 211216
Sammanfattning
Då trafiksäkerhetsåtgärder utförs i östra Perstorp finns behov av förändringar kring de
lokala trafikföreskrifterna som gäller i området. Teknik och service förvaltningen förslår
därmed förändringar enligt framtagen bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige,
att godkänna de förslagna lokala trafikföreskriftförändringarna.

Alexander Hovander
Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:
Teknik och servicechef

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

Förvaltning e-post

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

PlusGiro

284 85 PERSTORP

Torget 1

0435-390 00 vx

Förvaltning fax

206-3857

11 16 54-0
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Datum

2021-10-06
Tekniska kontoret
Håkan Eriksson 0435-39171

Förslag på ändring av trafikföreskrifter från 16 december
Bryggaregatan


Ny föreskrift skapas. På södra sidan av Bryggaregatan får fordon
parkeras under högst 4 tim i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag
utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 och
vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-14.00. (Bilaga 1)



Ny föreskrift skapas. På norra sidan av Bryggaregatan får fordon inte
stannas eller parkeras. (Bilaga 2)



Föreskrift 1275 2016:9 upphävs. (Bilaga 3)



Föreskrift 1275 2016:17 upphävs. (Bilaga 4)



Ny föreskrift skapas. Bryggaregatan ändras till enkelriktad gata med
körriktning från väst till öst. (Bilaga 5)

Svarvareliden


Ny föreskrift skapas. Svarvareliden mellan Bryggaregatan och
Trädgårdsgatan ändras till enkelriktad gata med körriktning från nord
till syd. (Bilaga 6)



Ny föreskrift skapas. På Svarvareliden mellan Bryggaregatan och
Trädgårdsgatan, på bägge sidor, får fordon inte stannas eller parkeras.
(Bilaga 7)



Föreskrift 1275 2012:0010 upphävs. (Bilaga 8)

Ändrad bärighetsklass


Gustavsborgsvägen i Perstorp från korsning Bruksvägen till korsning
Risebergavägen ska tillhöra bärighetsklass 4. (Bilaga 9)

Håkan Eriksson
Driftingenjör

E-post

PERSTORPS KOMMUN

kommunhuset@perstorp.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Torget 1

0435-390 00

284 85 Perstorp
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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