
KALLELSE
2021-09-29

med

Plats Kulturhuset

Tid onsdag 29 september 2021 kl. 18:00

Inledning

1 Upprop

2

3

4 Information kommunstyrelse, och bolag 2021/20

5 informerar 2021/7

6 Merkostnader till av Covid-19 2021/163

7 2021/99

8 av inom Perstorps kommun 2021/151

9 till reviderade arvoden kommunal skyddsjakt 2021/161

10 deltid till heltid 2021/79

11 2021/166

Abrahamsson Cecilia Andersson
Sekreterare



E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN 212000-0910

Postadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx 206-3857 11 16 54-0

Sida
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2021-06-15 Dnr 2021/20

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

Information kommunstyrelse, och bolag

Sammanfattning
kommunens styrelser och bolag informerar kortfattat om

aktuell verksamhet inom sina

Information ges vid samtliga under av
vid varje

Kommunstyrelsen, barn- och revisionen,
och Perstorps AB informerar vid
25 augusti, 27 oktober och 15 december

kultur- och Perstorp AB
och Perstorps AB informerar vid
23 juni, 29 september och 24 november

tider kan komma att

till beslut

beslutar,

att notera informationen

Ulf Bengtsson Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till
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Merkostnader till av Covid-19
2021/163

Sammanfattning
Perstorps kommun har under 2021 haft merkostnader pandemin inom olika

Nettokostnaderna prognostiseras till 2,8 mnkr under 2021 och
bygger antagandet att verksamheterna till under

I regeringens 2020 att
ekonomin i Sverige och generellt 2021. Inga ytterligare

i I skatteunderlagsprognosen 2021
(augusti skatteunderlaget fortsatt Perstorp och kring

minskar.

Flertalet av verksamheterna har antal att kostnader
men detta hantera inte till fullo. pandemins effekter nu synas i ekonomi

en justering av budgetramar. att budgeteras om
motsvarande underskottet verksamheterna avseende pandemin och
kommunbidraget respektive motsvarande;

Nettokostnader Prognos
Utfall Prognos

KS 220 011,92 230 000,00
BN 0 0
KFN 476 000,00 470 000,00
BUN 951 000,00 1 100 000,00
SN* 1 474 000,00 1 000 000,00

3 121 011,92 2 800 000,00

Utfallet prognos inom SN
under juli Socialstyrelsen.

Kostnadsbilden fortsatt vilket att ytterligare merkostnader hanteras
inom respektive samt via om inte hanteras.

Yrkanden och
Ronny Nilsson (S) yrkar att ytterligare ett tillskott en miljon kronor

kostnader

om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
till beslut och ett ja, han om kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts till beslut inklusive Ronny Nilssons (S) yttrande
och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets till beslut.



2021-09-22

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Votering och via handupp och utfaller fem arbetsutskottets
till beslut (Torgny Lindau, Lennart Johansson, Hans Stifors, Bengt Marntell och

Patrik och fyra arbetsutskottets inklusive Ronnys yrkande (Boel
Rosdahl, Ronny Nilsson, Pia Galia och Jack Henriksen) varvid kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med arbetsutskottets till beslut, dvs

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att revidera budgetramarna enligt till av merkostnader till
Covid-19.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till eget yrkande.
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1(1)
2021-07-01 Dnr

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

Merkostnader till av Covid-19

Sammanfattning
Perstorps kommun har under 2021 haft merkostnader pandemin inom olika

Nettokostnaderna prognostiseras till 2,8 mnkr under 2021 och
bygger antagandet att verksamheterna till under

I regeringens 2020 att ekonomin
i Sverige och generellt 2021. Inga ytterligare

i I skatteunderlagsprognosen 2021 (augusti
skatteunderlaget fortsatt Perstorp och kring

minskar.
Flertalet av verksamheterna har antal att kostnader
men detta hantera inte till fullo. pandemins effekter nu synas i ekonomi
en justering av budgetramar. att budgeteras om motsvarande
underskottet verksamheterna avseende pandemin och kommunbidraget
respektive motsvarande;

Nettokostnader Prognos
Utfall Prognos

KS 220 011,92 230 000,00
BN 0 0
KFN 476 000,00 470 000,00
BUN 951 000,00 1 100 000,00
SN* 1 474 000,00 1 000 000,00

3 121 011,92 2 800 000,00

Utfallet prognos inom SN
under juli Socialstyrelsen.

Kostnadsbilden fortsatt vilket att ytterligare merkostnader hanteras
inom respektive samt via om inte hanteras.
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till beslut

beslutar,

Att revidera budgetramar enligt till av merkostnader till Covid-
19.

Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
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2021/99

Sammanfattning
beslutade den 23 juni 2021, 43, att anta reviderade lokala
torghandeln i Perstorps kommun. De antagna

till den 8 juli 2021. beslutade den 19 juli 2021 att
6 10 stycket och 12 i de lokala

torghandeln. Med anledning av detta har setts

att 6 stryks
till lag som inte aktuell. Med numreringen de
paragraferna.

Texten ett stryks den 10 menar
att begreppet otydligt. I texten den gamla lydelsen

Det stycket i den sista paragrafen i utformas enligt
som eller av oaktsamhet bryter mot 5 stycket, 6 8 eller 9 i

dessa lokala kan till enligt 3 kap. 22 andra
stycket

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att anta om reviderade lokala torghandeln i Perstorps
kommun, att och med den 1/11 2021, samt

att omedelbart detta till i .
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2021-08-23 Dnr

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

Kommunstyrelsen

torghandel

beslutade den 23 juni 2021, 43, att anta reviderade lokala
torghandeln i Perstorps kommun. De antagna

till den 8 juli 2021. beslutade den 19 juli 2021 att
6 10 stycket och 12 i de lokala

torghandeln. Med anledning av detta har setts

att 6 stryks
till lag som inte aktuell. Med numreringen de
paragraferna.

Texten ett stryks den 10 menar
att begreppet otydligt. I texten den gamla lydelsen

Det stycket i den sista paragrafen i utformas enligt
som eller av oaktsamhet bryter mot 5 stycket, 6 8 eller 9 i

dessa lokala kan till enligt 3 kap. 22 andra
stycket

Handlingar i
beslut av den 19 juli 2021

Reviderade lokala med
Reviderade lokala

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

Att att beslutar att anta om reviderade lokala
torghandeln i Perstorps kommun, att och med den 1/11

2021, samt att omedelbart detta till i
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Alexander Hovander namn

Teknik & service titel
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:

Teknik och Service chef



LOKALA TORGHANDELN I PERSTORPS
KOMMUN

Beslutade av 2021-xx-xx xx. i kraft 2021-xx-
01.

Perstorps kommun med av 1 (1993:1632) med
bemyndigande kommuner och att meddela lokala enligt ordningslagen
(1993:1617).

och

1 vad som i de om ordning och
offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993: 1617) och i kommunens lokala

dessa i kommunen. Syftet med att
den ordningen.

2 Torget i Perstorp kommunen
torghandel, se kartbilaga.

3 den finns vilka av kommunen.

om till kommunen. En av kommunen
tid; per dag, eller dock med 1 i taget. inte

annan.

av

4 Vid av

av i turordning efter inkommen Befintlig innehavare av
plats som en tid av minst fyra har till platsen. om fortsatt
intresse ska ha inkommit senast en innan

Fler en tilldelas samma innehavare endast det kan ske med till
platser. Ambitionen kommunens sida ska vara att som ska

beredas plats.

Tider

5 Torghandel ske tider: Vardagar mellan kl 08.00 - 18.00. Varor och redskap ska vara
senast en timme efter slut.



av polismyndigheten eller annan myndighet eller om
kommunen besluta att i fall ska ske vid andra tider vad som stadgas ovan eller
helt in.

mot av vissa varor

6 Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor inte de

av livsmedel

7 Vid av livsmedel de i delar EU-
inom som kompletteras med i livsmedelslagen

(2006:804) och (2006:813) samt meddelade med av dessa. I
fall ska erforderliga

Placering av varor, redskap och fordon

8 Varor och redskap inte placeras de som avsedda trafik utmed eller mellan

m. m.

9 Innehavaren ska senast 30 minuter efter slut samla ihop och avfall och
annat

Innehavaren ska se till att saluplatsen ren och snygg.

Avgift

10 av har kommunen att ta ut avgift enligt de grunder
som beslutas av

av

11 Den som eller av oaktsamhet bryter mot 5 stycket, 6 8 eller 9 i dessa
lokala kan till enligt 3 kap. 22 andra stycket
ordningslagen.

I ordningslagen finns om och



LOKALA TORGHANDELN I PERSTORPS
KOMMUN

Beslutade av 2021-xx-xx xx. i kraft 2021-xx-
01.

Perstorps kommun med av 1 (1993:1632) med
bemyndigande kommuner och att meddela lokala enligt ordningslagen
(1993:1617).

och

1 vad som i de om ordning och
offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993: 1617) och i kommunens lokala

dessa i kommunen. Syftet med att
den ordningen.

2 Torget i Perstorp kommunen
torghandel, se kartbilaga.

3 den finns vilka av kommunen.

om till kommunen. En av kommunen
tid; per dag, eller dock med 1 i taget. inte

annan.

av

4 Vid av

av i turordning efter inkommen Befintlig innehavare av
plats som en tid av minst fyra har till platsen. om fortsatt
intresse ska ha inkommit senast en innan

Fler en tilldelas samma innehavare endast det kan ske med till
platser. Ambitionen kommunens sida ska vara att som ska

beredas plats.

Tider

5 Torghandel ske tider: Vardagar mellan kl 08.00 - 18.00. Varor och redskap ska vara
senast en timme efter slut.



av polismyndigheten eller annan myndighet eller om
kommunen besluta att i fall ska ske vid andra tider vad som stadgas ovan eller
helt in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 En innehavare av en enligt 2 lagen (1990:1183) vid
att genom en synlig skylt eller annat upplysning om innehavarens
namn, postadress och telefonnummer.

mot av vissa varor

76 Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor inte de

av livsmedel

87 Vid av livsmedel de i delar EU-
inom som kompletteras med i livsmedelslagen

(2006:804) och (2006:813) samt meddelade med av dessa. I
fall ska erforderliga

Placering av varor, redskap och fordon

98 Varor och redskap inte placeras de som avsedda trafik utmed eller mellan

m. m.

1O9 Innehavaren ska senast 30 minuter efter slut samla ihop och avfall
och annat ett .

Innehavaren ska se till att saluplatsen ren och snygg.

Avgift

110 av har kommunen att ta ut avgift enligt de grunder
som beslutas av



av

121 Den som eller av oaktsamhet bryter mot 5 stycket, 6 8 eller 9
i dessa lokala kan till enligt 3 kap. 22 andra

stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns om och
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av med 
Anna-Britt D. Adell  

 

 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Har ni ni kontakta l -post, skane@lansstyrelsen.se, eller via 
 010-224 10 00. Ange diarienummer 29414-2021. 
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av inom Perstorps kommun
2021/151

Sammanfattning
Teknik- och har under arbetat med att se

i Perstorps kommun.

presenterar nu ett antal till eller tillkommande
detta i dokumentet

att och med 1 oktober 2021.

Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till tekniska utskottets till beslut.

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att till i dokumentet



2021-08-11

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

54

av inom Perstorps kommun
2021/151

Sammanfattning
Teknik- och har under arbetat med att se

i Perstorps kommun.
presenterar nu ett antal till eller tillkommande

detta i dokumentet
att och med 1 oktober 2021.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att till i dokumentet

Beslutet skickas till
Teknik- & servicechef



2021-09-08

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

66

2021/151

Sammanfattning
Ronny Nilsson (S), lyfter en problematik som finns parkeringar mm med

diskuteras.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att i befintligt till en parkering

Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef
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2021-07-29 Dnr

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

av inom Perstorps
kommun

Teknik- och har under arbetat med att se
i Perstorps kommun.

presenterar nu ett antal till eller tillkommande
detta i bilagan

att och med 1 november 2021.

till beslut

beslutar,

att till i bilagan
samt

att ska och med den 1 november 2021

Alexander Hovander

Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Teknik & servicechef



E-post

PERSTORPS KOMMUN kommunhuset@perstorp.se

Postadress Telefon

Torget 1 0435-390 00
284 85 Perstorp

Datum

2021-07-09
Tekniska kontoret

Eriksson 0435-39171

av 1 november

Ny skapas. mellan Centralskolan och som
korsar uppgraderas till (Bilaga 1)

Ny skapas. Runt korsning
enligt bilaga fordon inte parkera. (Bilaga 2a)

Ny skapas. sidan av mellan
och Hantverkaregatan fordon inte parkera.

(Bilaga 2b)

1275 2005:0025 av fordon i sydlig
Hantverkaregatan i Perstorp som in
har mot fordon

(Bilaga 3)

Ny skapas. sidorna, mellan
och fordon inte parkeras.

(Bilaga 13)

1275 2014:0009 skrivs om. Det i dag skyltat klockan
06.30 - 17.30. till 30 km/h dygnet runt. (Bilaga 4)

30 km/h till
nya (Bilaga 4)

1275 2018:21 och 1275 2018:31 identiska
Den senare

1 i Perstorp, i fordon inte parkeras.
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108 (Oderljunga

1275 2012:0024 och 1275 2014:0005 identiska
Den senare

1 108 i Perstorp Oderljunga
Oderljunga skola fordon inte med hastighet 30
kilometer i timmen. 2 vardagar klockan 06.30 -
17.30.

Svarvareliden

1275 2016:19 det en
vilket att det alltid Svarvareliden i
Perstorp mellan Postgatan och Bryggaregatan enligt kartbild
fordon inte parkeras. (Bilaga 5)

1275 2012:0008 det finns en nyare
med 2 tim parkering, se 2016:4. sidan av i
Perstorp markerade parkeringsplatser fordon parkeras under

30 min i under tiden vardag utom vardag och
helgdag mellan klockan 09.00 - 18.00 och vardag och
helgdag mellan klockan 09.00 - 14.00. (Bilaga 6)

1275 2016:14 ett automatiskt
parkering i Perstorp

fordon inte parkeras. (Bilaga 7)

1275 2006:0151 det automatiskt 24 timmars
parkering om inget annat anges. sidan av i
Perstorp de markerade platserna mellan och
Skolstigen fordon parkeras under 24 tim i

Hantverkargatan

1275 2006:0147 det finns 3 som
nyare och omfattar denna se (1275 2016:8,10 och 11).
Hantverkaregatan Perstorp mellan och

fordon parkeras under 2 tim i
vardag klockan 09.00 - 18.00 och vardag

och helgdag klockan 09.00 - 14.00.

nya skapas. att stanna
(Bilaga 8 och 9)
Ny skapas. att parkera (Bilaga 10)
Bilder (Bilaga 11)



3

1275 2005:0121 sidan av i
Perstorp mellan och vid Norra
lyckanskolan inte fordon stannas. inte skolskjuts.
(Bilaga 10)

1275 2005:0111 i Perstorp hela
fordon inte inte fordon med

fordon har fordon som
till 6 och 8. Denna i dag en

till stadsparkenbron.
1275 2010:0030 skrivs om

i Perstorp mellan parkeringen i och
i fordon inte i och sydlig

Vinkelgatan

1275 2005:0097 till i
Vinkelgatan i Perstorp i inte fordon parkeras.

1275 2005:0052 finns ingen skylt i
sidan av i Perstorp mellan och

inte fordon parkeras klockan 09.00 - 24.00.

Ugglebadets parkering

1275 2005:0050 parkeringen ombyggd och
nya finns. sidan av Ugglebadets parkering i
Perstorp 2 markerade platser fordon som av

med parkeras. Fordon som inte
parkeras inte heller stannas annat och avstigning.

Torggatan

1275 2005:0048 ska uppdateras med nya koordinater och
eventuella markeringar med bild. norra Torggatan i
Perstorp en markerad P-plats fordon som av

med parkeras. Fordon som inte
parkeras inte heller stannas annat och avstigning.

1275 2005:0049 ska uppdateras med nya koordinater och
eventuella markeringar med bild. norra Torggatan i
Perstorp en markerad P-plats vid fastigheten 14 fordon
som av med parkeras.
Fordon som inte parkeras inte heller stannas annat
och avstigning.



4

1275 2005:0115 ska uppdateras med nya koordinater och
eventuella markeringar med bild. Torggatan i
Perstorp en markerad P-plats fordon som av

med parkeras. Fordon som inte
parkeras inte heller stannas annat och avstigning.

1275 2005:0039 ska i
Perstorp mellan och Hantverkaregatan markerade rutor

fordon parkeras under 30 min i Har ersatts av 1275
2016:12.

1275 2016:12 rubriken ska till:
Hantverkaregatan. sidan av

i Perstorp mellan och Hantverkaregatan i
parkeringsfickorna enligt kartbild fordon parkeras under 2
tim i vardag utom vardag
och helgdag mellan klockan 09.00 18.00 och vardag och
helgdag mellan klockan 09.00 14.00.

Pendlarparkeringen

1275 2008:0169 i Perstorp
2 markerade platser endast fordon som av

med parkeras. Det finns en nyare
efter ombyggnad, se 2019:8.

Uggledammens parkering

parkeringsplatser i av den nyanlagda parkeringen
vid Uggledammen dediceras till handikapparkering. (Bilaga 12)

Eriksson

























Bilaga 11



Bilaga 11



Bilaga 11
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till reviderade arvoden kommunal skyddsjakt
2021/161

Sammanfattning
Teknik- & har genomlyst arvodena till Dessa har
inte blivit uppdaterade under flera en
kommun, arter som trivs i och det inte finns naturliga fiender inte
skall blir stora. vis undviks sjukdomsspridning och att annan skada

Uppdraget som frivilligt och inte kommunen med fordon,
vapen, drivmedel eller ammunition dessa uppdrag.

arvode i paritet med vad i och
ses med mellanrum, en basis. Detta

kostnader kan vara neutrala.

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att godta det nya arvodet till funktionen enligt framtaget
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Sida

1(1)
2021-08-06 Dnr

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

Kommunstyrelsen

till uppdaterade arvoden

Teknik- & har genomlyst arvodena till Dessa har
inte blivit uppdaterade under flera en
kommun, arter som trivs i och det inte finns naturliga fiender inte
skall blir stora. vis undviks sjukdomsspridning och att annan skada

Uppdraget som frivilligt och inte kommunen med fordon,
vapen, drivmedel eller ammunition dessa uppdrag.

arvode i paritet med vad i och
ses med mellanrum, en 2 basis. Detta

kostnader kan vara neutrala.

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att att godta det nya arvodet till funktionen
enligt framtaget

Alexander Hovander

Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Teknik- och servicechef





2021-09-22

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

108

deltid till heltid
2021/79

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2017-09-06, 102, beslut om att anta 16 Kommunal.
I denna regleras att en lokal handlingsplan ska tas fram arbetet med

till fler senast 2017-12-31. En handlingsplan togs
fram, daterad 2017-12-12.

Denna rapport en av hur arbetet i till de som finns
i handlingsplanen men ska ge en bild
tillsvidare.

Arbetet med handlingsplanens olika delar har olika bra och vissa har varit
att Perstorps kommun har lyckats att en stadig

mot fler tillsvidare och och under
perioden 2016-2021, detta trots en pandemi under 2020-2021.

dock och tydliga med att arbetet extra resurser
att det ska kunna full ut. Det arbete med att
arbetskulturen, bemanning och insatsplanering vilka som
funktioner och tar tid. det inte finns en funktion arbetet finns
ingen naturlig av information mellan olika i Detta

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att notera rapporten.
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- av Handlingsplan -
deltid till heltid

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2017-09-06, 102, beslut om att anta 16 Kommunal.
I denna regleras att en lokal handlingsplan ska tas fram arbetet med

till fler senast 2017-12-31. En handlingsplan togs
fram, daterad 2017-12-12.

Denna rapport en av hur arbetet i till de som finns
i handlingsplanen men ska ge en bild
tillsvidare.

Arbetet med handlingsplanens olika delar har olika bra och vissa har varit
att Perstorps kommun har lyckats att en stadig

mot fler tillsvidare och och under
perioden 2016-2021, detta trots en pandemi under 2020-2021.

dock och tydliga med att arbetet extra resurser
att det ska kunna full ut. Det arbete med att
arbetskulturen, bemanning och insatsplanering vilka som
funktioner och tar tid. det inte finns en funktion arbetet finns
ingen naturlig av information mellan olika i Detta

av arbetet med Handlingsplan deltid till heltid
Bilaga 1. Handlingsplan deltid till heltid
Bilaga 2. avseende

till beslut

beslutar,

att notera rapporten.
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2021-09-03

Perstorps kommun
HR-chef
Lottie Kvick

0435-39306
Ann-charlotte.kvick@perstorp.se

av arbetet men Handlingsplan -
deltid till heltid

Denna rapport syftar till att vara en av Handlings-
plan deltid till heltid men en faktabas -
get Perstorps kommun.

Rapporten bygger

- statistiska underlag kommunens HR-system

- med exempel kring hur andra kommuner valt att ar-
beta med

- en som ut till med deltidsan-

- som ut till samtliga

- granskning av dokument och rapporter andra kommuner

Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner tecknade i samband med -
melse om 16, och en -
enskommelse om ett gemensamt projekt, Heltidsresan (se mer
information s 3 under rubrik Information om heltidsresan). Projektets
syfte att arbetet med kommuner och
regioner.

i 16 (bilaga 4, Partsgemensamt arbete, p. 5) be-
skrivs enligt

att arbetet med ska centrala parter ge-
mensamt arbeta att andelen medarbetare som arbetar heltid

att heltid ska vara det nor-
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mala vid och att redan medarbetare i ut-
ska arbeta heltid.

Parterna ska vidare med i verksamhetens behov och med
till en god gemensamt utarbeta och till lo-

kala parter i syfte att arbetet med att andelen medarbetare
som arbetar heltid. Ambitionen att med verksamhe-
tens behov och resurser, med hur man kan arbeta med organisa-
tion, bemanning och personalplanering.

Centrala parter ska 2016 en av utveck-
lingen nationell avseende av hel-
tidsarbetande samt av Par-
terna ska resultatet varje ta till om vidare

vidtas att lokala parters arbete.

Arbetet ska vara

Lokal handlingsplan skulle finnas plats senast 2017-12-31.

De centrala parterna i samband med 19 att -
kommelsen t o m 2024-12-31, vilket att ett fortsatt partsgemen-
samt arbete ska som lokala parters arbete. Det finns
redan nu en gemensam webbplats spridning av information
Heltidsresan, https://heltid.nu.

Lokal handlingsplan
Kommunstyrelsen fattade 2017-09-06, 102,  beslut om att anta avtalet
som mellan de centrala parterna. En handlingsplan
arbetet togs fram, deltid till se bilaga 1.

lyder enligt nedan:

Perstorps kommun ska den normala sikt vara
heltid. att fler skapas och andelen
personal minskas. Ofrivillig deltid eller heltid efter att inte
finnas fr o m 2024-01-01.

Vidare att ofrivilliga delade turer ska minskas.

att skapa en struktur och metod att kunna ha en
organisation som hanterar ett och
attraktivt
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Perstorps kommun finns en planering att arbeta mindre antal
mot fler antal av samt minskning av de-

lade turer under en processtid med ett tidsperspektiv.

att projektet i sin helhet inte ska
kostnader kommunen. deltid till heltid, s 2-3)

Handlingsplanen sig perioden 2018-01-01 2023-12-31.

Mer detaljerade enligt handlingsplanen kan ses i Tabell 1. Av hand-
lingsplanen inte om avser medarbetare
eller samtliga medarbetare. De centrala parterna har dock tagit sikte

i hand lokalt kommer att
baseras det.

Tabell 1. Visar andel med

Tid Andel
med heltidsan-

i Per-
storps kommun

2018-12-31 61 %

2019-12-31 62 %

2020-12-31 64 %

2021-12-31 66 %

2022-12-31 68 %

2023-12-31 69 %

Information om Heltidsresan
Heltidsresan ett utvecklingsprojekt att heltidsarbete ska bli
norm inom kvinnodominerade verksamheter. Projektet finan-
sieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam
styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Arbetsgivarnas drivkraft i detta arbete flera. Att fler inom
yrken arbetar heltid att den kompetens som redan finns tas till-
vara ett Om en andel av de arbetar heltid,

inte lika nya medarbetare rekryteras. fler arbetar hel-
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tid skapas kontinuitet och kvalitet i verksamhe-
ten. Att heltidsarbete till norm kvinnor den
viktigaste som kan svensk arbetsmarknad.

Heltidsresans att; nya medarbetare
heltid och ska arbeta heltid, ska erbjudas en heltidsan-

och ska motiveras att arbeta heltid och heltids-
som arbetar deltid ska arbeta heltid.

att heltidsarbete ska bli norm en av
verksamhetens organisering. Det en dialog om kulturen
arbetsplatsen och de som att organisera
och bemanna en heltidsorganisation. En bra vikten av -

och en viktiga fak-
torer i till en heltidsorganisation.

Heltidsarbete som norm for att levnadsvillkor, och
pension ska bli mer i dag. Men heltidsarbete inte bara en

utan en viktig delstrategi for att
omfattande rekryteringsbehov, ett rekryteringsbehov som drivs av demo-
grafiska utmaningar. Det som som

som men kommer
inte utan stora utmaningar. Klokt hanterat kan heltid som norm
att resurser till behov ett effektivt men det
i de flesta fall ett omfattande och en strategi.

Enligt Kommunutredningen (SOU 2020:8) det inte en
kommun att ha en driftkapacitet i den meningen att man bara ska klara av
den dagliga verksamheten genom att erbjuda service och till sina

I ett perspektiv kommunen ha en strate-
gisk utvecklingskapacitet som ger en att klara uppdra-
get och blir utvecklingsarbetet som
heltidsarbete som norm en naturlig del av en kommuns strate-
giska Utvecklingsarbetet att organisatio-
nen sitt att planera och styra insatser och schema.
Det just i den har delen som de utmaningarna finns. Att
trycka ut heltidsarbete som norm i en organisation som riggad del-
tidsarbetande leder till ineffektivitet och bristande

processer
Heltid som norm innefattar en utmanande intressekonflikt mellan tre in-
tressenter; brukare, medarbetare och ekonomi. Vid beslut som
detta man vara medveten om alla intressenter att kunna
effekten.
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Att om och verksamhetsplanering en heltidsor-
ganisation utan delade turer en utmaning eftersom det ett omfat-
tande arbete kring insatser kan att ett ar-

dagarna. olika parter av detta och inte minst
kommunens Att planera bemanning och produktion viktigt

att effektivt utnyttjande av resurser. Planeringsunderlagen
upp i en viss storlek att kring schema och beman-

ning ska kunna nyttjas och rimliga arbete
heltid. Samarbete en annan viktig faktor att

det alls ska vara att erbjuda heltid i schemabundna verksam-
heter.

att lyckas med heltid som norm en kultur-
inte minst kring vad som att betrakta som ens arbetsplats.

Att man kan arbeta mer den egna avdelningen en
faktor som ytterligare arbetet en flexiblare organisation, se

under rubrik om -
, s 12. medarbetare inte vill inte heller arbeta heltid.

Hur ser ut att arbeta med fler
och bemanningen. Finns en grad av

blir bemanningen ryckigare och att till utan me-
dan ger planeringshorisont och -

de centrala parterna finns en tydlig att arbetsgivaren
och den fackliga organisationen ska samverka vid framtagandet av -
der. Detta en dialog lokalt kring hur och i vilken takt arbetet
ska kunna

Exempel hur andra kommuner har arbetat med heltidsresan
Kristianstads kommun

Redan 2001 Kristianstads kommun ett arbete med att
fler att arbeta enlig

var att man var beredd att arbeta
annan plats ordinarie. Detta sedan under flera

Kristianstads kommun arbetade under 2016-2017 ett politiskt be-
slut samtliga medarbetare skulle erbjudas en an-

heltid. Partiell skulle syssel-
och 12 i taget. Arbets-

givarens skulle ha en till men verk-
samhetens behov var ytterst styrande.
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och med november 2016 skulle alla medarbetare som
tillsvidare erbjudas en heltid. 1 september 2017 hade
alla erbjudits heltid. Arbete med att se

arbetstid var

I Kristianstad fanns en tydlig uppbyggd projektorga-
nisation med delansvariga samtliga men med en huvud-
projektledare central HR-avdelning.

Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun har arbetat med av heltid som norm
sedan 2016. Som en utmaning har man flera dimensio-
ner, varav en att en del inte att arbeta heltid. lyfts Heltid
som norm som en till att arbeta heltid men med att ar-
beta deltid.

successivt. Nedan ett antal

1 december 2016 alla som sex
ska vara heltid.

31 december 2018 alla ska ha erbjudits en -
ning.

2021 fler ska vilja och orka arbeta mer.

Projektbeskrivningen att Heltid som norm bidra med
personalpolitik samt kommunens eko-

nomi sikt.  Projektet omfattande medarbetare
i Ulricehamns kommun samt planerings-, styrnings- och schemapro-
cessen.

Under 2019 antog en handlingsplan arbetet med Hel-
tidsarbete som norm. Handlingsplanen ger i stora drag alla

att arbeta heltid. Medarbetare som inte vill arbeta heltid erbjuds -
gen att (90, 80, 70 alternativt 60 %) och man

12 .

Om som medarbetarens
arbetsgivaren medarbetarens att till ordinarie

men detta undantag. Inga garantier utlovas heller
att under ledighet.
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kommun

kommun har i flera olika fattat beslut inom
till heltid.

beslutade 2012-10-29 att ska ges
till heltid eller Genomsnittliga -
ningsgraden ska till Alla medarbetare skall ha

beslutade 2014-06-23 att -
grad enheter inom respektive

Detta under ett med avrapportering,
efter ett respektive ett efter start, till Ks samt fackliga -

2017-11-27 att nya tillsvidarean-
medarbetare ska erbjudas och med 2018-

07-01 och att undantag av och beslutas av kommunstyrelsens per-

Lokalt kollektivavtal med Kommunal 2016, med revidering 2017,
och sammanfattningsvis skulle alla

som erbjudas heltid att -
ter kunna en heltid. Allt att skynda

processen att erbjuda

har var och en ansvarat att driva arbetet.

kommun

19 juni 2019 antog 9
deltid till heltid

Heltidsarbete Under
2020 kommer vi att med projektet med
projektet att ska bli norm i kvinnodo-
minerade

Kommunstyrelsens Agenda 2030 att 56 % av
ska arbeta heltid. 2018 var denna siffra 48 %. Enligt Kolada var motsva-
rande siffra 2020 53 %, vilket visar en positiv utveckling.

En till detta att under 2020 90 medarbetare inom
och omsorg att och arbeta heltid. Av dessa

valde ca 40 % att tacka ja, kommun antalet
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tillsvidare med drygt 18,5 utan att tidsom-
fattande rekrytering.

har vidare fattat beslut om att och med 1 okto-
ber 2020 ska alla som utannonseras heltid.

kommun 1 september 2019 en projektledare heltid
som till 75 % av sin skulle arbeta med heltidsresan. Uppdra-
get projektledaren var att driva utvecklingsarbetet och vara kataly-
sator och med maj 2021 har
tagit huvuddelen av arbetet den stora den
verksamheten.

i Perstorps kommun

Perstorps kommun har 2021-06-30 524 medarbetare.
Av dessa 79,6 % kvinnor och 20,4 % Av de 31,3 % medarbetare
som arbetar deltid 11,6 % och merparten
Dessa har en sin som brand-
man, i huvudsak hos andra arbetsgivare. Exklusive

endast 1 % av gruppen deltid av

Andelen medarbetare med heltid juni 2021
67,9 %. per 2021-12-31 66 %.  har lyc-
kats med sitt uppdrag att andelen heltid se dia-
gram 1.

Diagram 1: Visar mellan heltids- och med tills-

vidare, perioden 2019-06-01 2021-06-01

2019-06-01

2019-12-01

2020-06-01

2020-12-01

2021-06-01

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heltid Deltid
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Diagram 2: Visar andel heltidsarbetande tillsvidare- och viss-
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Diagram 3: Visar andel tillsvidare- och viss-

Andelen medarbetare som har en och andelen medar-
betare som arbetar heltid har 2016-2020, se diagram 2 och
3. Inom barnomsorg, fritidshem och pedagogisk omsorg har -
ningsgraden mest medan inom kultur och fri-

har minskat i genomsnitt (baserat statistik www.Ko-
lada.se1).

1 Kolada en kostnadsfri databas kommuner och regioner. Koladas statistik baseras
novemberstatistiken som verksamheterna redovisar till SCB
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Diagram 4: Diagrammet visar av arbetad tid olika
med samt med

Arbetad tid

Andelen tid som av medarbetare har
de senare och arbetad tid av
och har minskat, se diagram 4-7. Detta trots en
pandemi, den korta under 2020.

Diagram 5: Antal timmar ordinarie av -
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15000

20000

2018 2019 2020 6-30-2021
Tim Fyllnad
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Diagram 6: Antal timmar av personal

Diagram 7: Timtid respektive mertid omvandlat till tim- och -

om

En har ut till samtliga medarbetare som arbetar deltid, se bilaga
2. har i denna huruvida de med sin -
grad eller ej. De som inte har svara vilken -
ningsgrad man i fall i Syftet med inventeringen har varit
att en bild hur medarbetare som en syssel-

samt hur som vill arbeta heltid. skulle
ge svar hur som fortfarande ville ha -

ningsgrad om det innebar att man fick arbeta inom ramen sitt -
ningsavtal fast annan plats i kommunen. har inte in-
kommit alla medarbetare, vilket gjort att inte kan anses hel-

men den en tydlig indikator.

0

50000

100000

150000

2018 2019 2020 6-30-2021

2018 2019 2020 6-30-2021
49.83 52.44 42.42 31.1
8.43 8.52 6.7 8.35

0

100
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Av de 112 medarbetare som besvarat 57 personer att ar-
beta mer de arbetar i dag. medarbetare som svarat
med nuvarande

Av dessa 57 personer 31 personer att arbeta heltid (100 %). Av de
20 personer att arbeta mellan 80-90 % och resterande 6

personer vill arbeta mellan 60-75 %. I genomsnitt man ca 20 %
den man har i dag.   

Av de som att arbeta mer kunde 41 personer sig att arbeta
en annan avdelning inom enheten. 20 personer uppgav att de

kunde sig att arbeta annan arbetsplats inom En-
dast 8 personer uppgav att de kunde sig att arbeta en annan -
valtning.  

Under 2020 hade kommunens medarbetare totalt 19 335 sjukdagar. Detta
egen sjukdom. av barn inte i

detta. till ca 10 miljoner kronor
exkl personalomkostnader (lokaler, datorer, skrivare mm). Under

2021 har kommunens medarbetare haft totalt 9517 sjukdagar och
(exkl personalkringkostnader) landade

drygt 4 miljoner kronor. Underlaget ur Adato2 som i sin tur
underlag personalsystemet.

Aktiviteter
I handlingsplanen som antogs 2017 har olika aktiviteter lyfts fram att
Perstorps kommun ska de uppsatta Aktiviteterna skiljer mellan

varje aktiviteter redovisas sig. Ak-
tiviteter enligt handlingsplanen markerade i kursiv stil. -
nas beskrivning av arbetet nedan varje aktivitet.

Barn och
- Alla nya ska som heltider

Barn och har inte kunna detta fullt
ut. I vissa fall beror det att man endast ha ett timmar av
en och att med andra inte har fun-
nits. Ett annat till detta inte varit anges vara att det
inte finns ekonomi att till heltider.

2 Adato det verktyg som kommunen dokumentation i rehabiliteringsar-
betet. Verktyget av AB.
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- som vidareutbildar sig till ska erbjudas
heltid de klara med utbildningen

Alla som utbildat sig till har erbjudits heltidsan-
tillsvidare. Av medarbetare med det i

personer som utbildning och 5 personer som har
en utbildning till De som klara med sin utbild-
ning har erbjudits heltid de andra kommer att er-
bjudas i samband med att utbildningen klar. detta finns 8 med-
arbetare med visstid enligt skollagen som studerar
till dessa kommer att erbjudas heltid tills-
vidare deras utbildningar klara.

- Det kommer efterhand att ges till

Barn och att man sett till
vid alla vakanser som inte varit heltid. I

fall har det varit att erbjuda vid samar-
bete

- av TimeCare kan annat att schema
och planerad vilket

har skapats ett projekt att bemanna organisationen med or-
dinarie medarbetare som vill ha I schemat har
skapats resurspass arbetstiden men placeringen kan variera
beroende av behov. Genom projektet vill arbetsgivaren och medarbetare
testa om detta kan vara ett att skapa flexibilitet
eller andra hastiga i verksamheten men relativt stabila
scheman.

- Uppstart av bemanningspool

En bemanningspool startades upp men organisationen kunde inte nyttja
personerna fullt ut ett bra Medarbetarna i poolen sig till
andra jobb i organisationen och det blev avbrott i verksamheten.
med bemanningspool avslutades.

- av vid

Omsorgssidan har som klar att alla som ut hel-
tider, i vissa fall kopplas det till att man arbeta resurspass.
Med resurspass menas ett schemalagt pass men det oklart var i organi-
sationen det ska
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- till och
skapa

Arbetet med detta har inte kommit Inom upplevs det i
fall finnas mot att arbeta en annan avdelning den

ordinarie. Ett kopplat till arbetskultur   

- Workshops att se att genom flexibilitet
skapa

Ett planeringsarbete detta och insatser finns planerade under
2021.

- Workshops att se att arbetsrutiner
att skapa till personalbehov

Ett planeringsarbete detta och insatser finns planerade under
2021.

Kultur och
- Vid av nya ska dessa vara heltid

Det finns en medvetenhet om och i de fall som det har varit -
ligt ekonomi har omvandlats till heltid. Schematekniskt
har det varit att kombinera vissa typer av arbeten. Dialog finns -
pande.

- Samverka mellan olika verksamheter att
heltid

Dialog samverkan sker men verksamheterna
inom skilda i inriktning och att kombinera. Olika
verksamheter har olika kompetenskrav.

- Bevaka vakanser inom kommunen att heltid

Dialog samverkan sker endast undantagsvis.
Det finns inget upparbetat system hur detta ska ske.

(Numera Plan och
samt Teknik och

Plan och har endast arbetet med
dessa har det som i dag Teknik och -
ningen. Svaren nedan den

- Vid av nya ska dessa vara heltid
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I samband med alltid att skapa heltids-
Det har endast funnits att tills-

vidare i fall.

- Samverka mellan olika verksamheter att
heltid

Om varje enhet inte kan alltid
att men

inom finns det i 9 kombinations-
som till stora delar ett resultat av denna samverkan.

- Bevaka vakanser inom kommunen att heltid
Dialog att till mellan teknik och -
valtningen och barn och har men det har
inte att

- Vid av nya ska dessa vara heltid
- Bevaka vakanser inom kommunen att heltid

har erbjudit samtliga medarbetare heltid
tillsvidare.

Slutsatser
Slutsaterna rapporten redovisas nedan i punktform:

Det finns en medvetenhet kring heltid som norm i
kommunens verksamheter. och
verksamheternas kontinuitet beroende av den och detta i
vardagen arbetsplatser. Andelen tillsvidare heltid har

men inte bara grund att man upp
redan medarbetare utan

genom heltid.

En viktig blir att inte bara se till
i utan hur man faktiskt

arbetar. Nya grepp tas kring hur arbetet organiseras,
samt bemanning av de olika enheterna. Att delar

av kommunens verksamheter dessutom har
med minskat antal och

Samtliga i handlingsplanen har befintliga resurser
inte som att men
eller testade.



17(18)

Med befintliga resurser avses ekonomi de
personella resurserna och den kompetens som finns Att
matcha samman olika typer av arbeten oftast att
medarbetaren har kompetens inom flera vilket
relativt ovanligt.

Samtliga lyfter att
som heltidsresan avser, utan att det medel i budget

Det finns enligt i inte
ekonomiska att steg
i riktning dock hela tiden men
kommer med dagens takt som att ta mycket tid.

Ett lyckat exempel, som dock kostnader, arbetet
fler i barnomsorgen som barn- och

haft med i handlingsplanen. De
kostnaderna handlar om att

har funnits en drivkraft i behovet av att
mer utbildad personal i verksamheten. har

genererat resultat.

Om man skulle erbjuda alla med en
heltid skulle omvandlingen av dessa kosta ca 15

miljoner Till detta kommer varje
En omvandling till skulle sannolikt

minskade vikariekostnader samt kostnader
De kostnaderna dock inte att rakt av

hem mot minskade kostnader mertid samt
detta noggrannt om

man ska kunna dra slutsatser av det.

har varit att de lokala och de centrala
arbetet inte riktigt samman. De centrala parternas

tar sikte att fler ska arbeta mer, medan
Perstorps kommuns handlingsplan mer har en inriktning att
fler ska ha en heltid men arbeta tid.

verksamhetsperspektiv till ett
medarbetarperspektiv.

Det saknas en gemensam bild med den fackliga organisationen
kring hur arbetet ska till alla

nu sitt arbete med om heltid
som norm och har tillsatt en projektorganisation arbetet.
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Arbetet kommer innefatta att se olika
arbetstidsmodeller eftersom detta att
kunna lyckas. Dialog med den fackliga organisationen lokalt

och finns en gemensam bild

Det saknas en tydlig och viljeinriktning. I
det att upp resultatet och veta arbetet

kan betraktas vara klart. finns det inga tydliga
kring vissa ska vara klara.

Gemensamma resurser arbetet samt funktion
saknas. att arbetet ska lyckas mycket dialog och

Arbetet riskerar att bara enhetsvis eller
som mest

medarbetare vill inte arbeta heltid och inte heller
beredda att sin arbetsyta. detta ok och vems behov
det som ytterst ska styra?



Inventering - om personal)

Namn: _______________________________________________

Personnummer: _____________________________________________

________________________________________________

Arbetsplats: _________________________________________________

Ange din i din ____________ %

1) Jag har i dag min i min

Ja Nej Om nej, vilken ________ %

(Om ja 1, kan du bara skriva under Om nej var besvara
nedan

2) Mitt om annan om jag
arbeta annan avdelning inom min enhet:

Ja Nej

3) Mitt om jag arbeta annan enhet inom

Ja Nej

4) Mitt om jag arbeta annan inom
Perstorps kommun:

Ja Nej

Tack din tid!

Underskrift: __________________________________________________________

det ifyllda till din chef.









Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun

2018-12-31 Minst 10 personer vilket ger 61 %

13 AT har till heltid

3 AT har

7 AT har (dock ej heltid)

2019-12-31 Minst 8 personer vilket ger 62 %

2020-12-31 Minst 10 personer vilket ger 64 %

2021-12-31 Minst 9 personer vilket ger 66 %

2022-12-31 Minst 11 personer vilket ger 68 %

2023-12-31 Minst 6 personer vilket ger 69 %









Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun

2018-12-31 0 person ger 93%           

2019-12-31 1 person vilket ger 96 %

2020-12-31 1 person vilket ger 100 %

2021-12-31   

2022-12-31   

2023-12-31   





Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun

2018-12-31 Minst 1 person ger 73 %

5 AT har till heltid

2 AT har heltid

5 nyrekryteringar heltid som i januari.

av alltid heltid.

2019-12-31 0 person ger 73 %

2020-12-31 Minst 2 personer ger 74 %

2021-12-31 Minst 4 personer ger 76 %

2022-12-31 Minst 5 personer ger 79 %

2023--





Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun

2018-12-31 Minst 6 vilket ger 36 %

3 AT har till heltid  

1 AT heltid

6 AT har fler % i sin (dock ej heltid)

  2019-12-31 Minst 5 vilket ger 38 %

2020-12-31 Minst 4 vilket ger 39 %

2021-12-31 Minst 3 vilket ger 40 %

2022-12-31 Minst 3 vilket ger 42 %

2023-12-31  Minst 3 vilket ger 44 %



Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun



2018-12-31   Minst 1 person vilket ger 63 %

2019-12-31 0 person vilket ger 63 %

2020-12-31 Minst 1 person vilket ger 68 %

2021-12-31   0 person vilket ger 68 %

2022-12-31 Minst 1 person vilket ger 73 %

2023-12-31 Minst 1 person vilket ger 79 %



Tid Antal personermed deltid som till heltid och %

andel med heltid i Perstorps kommun

2018-12-31 Minst 2 vilket ger 62 %

5 AT inom har

1 AT inom kost har % 50 % till 75 %

2019-12-31  Minst 2 vilket ger 65 %

2020-12-31 Minst 2 vilket ger 68 %

2021-12-31 Minst 2 vilket ger 71 %

2022-12-31 Minst 2 vilket ger 75 %

2023-12-31 Minst 2 vilket ger 78 %
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2021/166

Sammanfattning
har inkommit till

Lennart Johansson (PF) yrkar att kommunstyrelsen egen del beslutar att meddela
Kommunstyrelsen ser allvarligt arbete

med att motverka samt bristande vad
ekonomiska underskott och emotser en handlingsplan detsamma snarast.

Kommunstyrelsen beslutar,

att meddela att kommunstyrelsen ser allvarligt
arbete med att motverka samt bristande vad

ekonomiska underskott och emotser en handlingsplan detsamma
snarast.

Kommunstyrelsens till beslut,

beslutar,

att notera

Beslutet skickas till:



2021-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

48

2021/166

Sammanfattning
har inkommit till

Kommunstyrelsens arbetsutskotts till beslut,

Kommunstyrelsen besluta,

att notera
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Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Sammanfattning
har inkommit till

till beslut

beslutar,

att notera

Ulf Bengtsson Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
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Datum

2020-08-17
Beteckning

2020.473

Postadress Telefon E-post  Hemsida
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 info@smfo.se www.smfo.se
264 21 KLIPPAN Klippan

Charlotte Leander
0435-78 24 20
Charlotte.leander@smfo.se

Direktionen

2021

till beslut
Direktionen 2021 som till
revisonen granskning och till medlemskommunerna

Beskrivning av
har under fortsatt att fokusera verksamhetsutveckling och

effektivisering. Samtidigt har verksamhet fortsatt under 2021 av
behov av att minska risken smittspridning av virussjukdomen covid-19.

Prognosen visar ett underskott 100 tkr, vilket 2021 budgeterade
359 tkr men betydligt det befarade underskottet 606 tkr kopplat till -

plan att tillsynsskuld 1 400 timmar som Direktionen beslutade
om i februari 2021.

Kontroll av och av dricksvattenreservoarer har skett kommunala
dricksvattenan Kontrollernas resultat har varierar och detta ett

fortsatta kontroller kommer att ske.

Livsmedelskontrollen omfattar kontroll av hygien och
kontroll av vilseledande och Under en har

livsmedelsavdelningen kontroll av redligheten Totalt har 17
inspektioner under En del av dessa har varit myndighetsgemensamma
kontroller tillsammans med kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan,
Livsmedelsverket och Kontrollerna har visat omfattade och allvarliga
brister och avvikelser som har lett till flertalet och myndighetsbeslut. Arbetet
kommer att under

Under 2020 blev ombett att delta i en nationell revision av ABP-
tillsynen i Sverige. EU-kommissionens FVO (Food and Veterinary Office) skulle
bland annat ett lantbruk med lokalt om av kadaver. Under
2021 har tagit del av, och yttrat oss en revisionsrapport.

har en ning, som vi delar med svenska
kontrollmyndigheter inom planering av kontrollerna

relevanta risker. Revisorerna anser inte att vi tar till lig till tidigare
avvikelser hos enskilda i tillsynsplanering. Jordbruksverket kommer att
uppdatera sin till kommunerna och ta fram en webbaserad utbildning om
riskanalyser, med anledning av kritiken.
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Postadress Telefon E-post  Hemsida
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 info@smfo.se www.smfo.se
264 21 KLIPPAN Klippan

Inom ett projekt avseende
egenkontroll i hyresfastigheter. Under 2021 har projektet sig till fastighets-

Klippans kommun. 12 fastigheter i projektet och tillsyn har
samtliga. Det kommunala fastighetsbolaget, Bostads AB, stod 4 av 12
objekt, 8 var olika privata Sammanfattningsvis ett
gott boendeklimat, boende pratade med var med sin
boendesituation och

Inom har av och rapporter har i
huvudsak under till fysiska varit

under har att mer tid kunnat av inkommande
den och dessa har kunnat hanterats mer effektivt. som tidigare har

varit nedprioriterat har kunnat ges utrymme

verksamhet har fortsatt under 2021 av behov av
att minska risken smittspridning av virussjukdomen covid-19. i
verksamheten har inneburit inriktning tillsynen/ kontrollen.

Under 2021 har arbetat enligt den handlingsplan som att
uppkommen tillsynsskuld under 2020 kopplat till pandemin, vilket att

planerad verksamhet delvis avviker tillsynsplanen.

Sammanfattningsvis har negativt av virussjukdomen Covid-19 men
samtidigt har verksamheten i stort fortsatt utvecklats i en positiv riktning.

utveckling

Covid-19 ger minskat handlingsutrymme och handlingsplan att tillsynsskuld
Virussjukdomen Covid-19 har verkat att tillsyns
reducerade ligheter att tillsyn under 2020 har gett upphov till ett underskott av
tillsyn ca 1 400 timmar verksamheter som betalar avgift.

Kostnaden under 2021 att hantera och den under 2020 uppkomna
tillsynsskulden till 965 tkr budget. Vilket att 1,5 %
riskerar att inte

Budget 2021 antagen av Direktionen den 15 december 2020 med +359 tkr.

har Direktionen den 9 februari 2021 antaget en handlingsplan att
tillsynsskuld 1 400 timmar 2020. Handlingsplanen att tillsynsunderskottet

genom tillsyn eller reducerade avgifter Detta
kostnader och minskade med budget antagen i

december 2020.

Kostnaden att hantera och den under 2020 uppkomna tillsyns-
skulden till 965 tkr. +359 tkr till ett negativt resultat
606 tkr.
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Postadress Telefon E-post  Hemsida
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 info@smfo.se www.smfo.se
264 21 KLIPPAN Klippan

Medlemskommuns ur
Medlemskommun har att ur bundet. skall ske senast den 1
juli och upp ningstiden efter ningen.

har information om beslut som fattats i Bjuvs kommuns kommunstyrelse
den 10 juni 2020 om att ur formell upp ning har inte
inkommit varken till eller till medlemskommuner. Beslutat att
ut ur har och nings har meddelat dom den 5 maj
2021. Av dom att beslutet i Bjuv kommunstyrelse inte
beslut om att bundet, utan endast att utreda konsekvenserna ett

Det i kommun som vid ett senare tar
i klagandet har avslagits.

Under sommaren 2021 har en process att ta fram underlag ekonomisk
mellan Bjuv och medlemskommuner. att till

ekonomisk ska presenteras senast den 1 november 2021. kommer
Bjuvs kom slutligt att ta i om att eventuellt

Situationen skapar i och riskerar att negativt
verksamhetens effektivitet och utveckling, men samt att vara en
attraktiv arbetsgivare, och rekrytera personal.

Charlotte Leander

Expediering
Beslutet skickas till:
Revisionen
Medlemskommunerna
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1. ppdrag

S

och bundet bildades den 1 septem-

myndighets - -
-

munala  

U -
  i butik i 

. 2014 togs 
 Klippan. 

I Perstorps kommuner bundet tillsyn 
 sedan . 

F synsan-
sam

 

F
munerna. 

Fr.o.m. 2018 har ansvaret E-
cigaretter. 

U -troll, ska 
lemskommunerna, 

-
sam

sig uppdrag som ansluter till verk-
samhets t. 

1.1 Politisk styrning 

Direktion 

F -
 som sitter i kommun  

i -
are. 

O 9-2022 av  
kommun, och posten som vice -
ljunga kommun

8. 

O samt Valter Titusson 
 -

ningen h beslutande funktion, men 

-
kallad.  

D med cirka en s mel-
lanrum, med ll under sommar och jul. Under 

ret 2021 har 4 samman en . 

Ledamot  

Bjuv: 
Lars Karlsson               Liselott Ljung 

 Sven-Ingvar Blixt 

Klippan 
Christer Persson   

 Per-Olof Seger 

Perstorp 
Ulla-Britt Brandin Catharina Tann 
Valter Titusson  

S  
 Agneta  

Krister Olsson Mats Hannander 

rkelljunga 
 Per-Uno Nilsson 

Stefan Svensson Michael Bengtsson 

Revisionen 

Rune Ahlberg (Bjuv) 
Ingvar Nilsson (Klippan) 
Lars-Inge  (Perstorp) 

 )  
Bengt Hammarstedt, ordf   
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1.2  

F
i Klippan, centralt lokaliserad i gamla tingshuset.  

F valtningen tre avdelningar, en livsmedelsavdel-

dena det inom 
varje sak  upp-

iali -

ledig
har alltid en kollega att diskutera de mer be

ngarna med. 

I - och klimat . 

s
utveckling

S en myndig-

-

behovsutredning och arbetet kring verksamhetsplanering i 
stort utvecklats. 

Under 2019 och 2020 har fortsatt verksamhetsutveckling 
prioriterats, genom att utveckla verksamhetsplaneringen och 

 och  

M s verksamhet har under 2020 och fortsatt und-

- -
-

synen/ kontrollen. 
 -

kommen tillsynsskuld under 2020 kopplat till pandemin. 

2.1 21 

 

sin myndighetsroll.  

T -
byggande. 

F
-

 

E  

A
 

 

personal 

F
menskap, 

 

A  

 

Upp
-

mentarer till resultaten. 

personal 

D . 

D
uppfyllas. 

A -
ning. 

Det 
tt 

s. 

M s 1 -

smittspridning av virussjukdomen covid- -
ringarna i verksamheten har inneburit minskade in  
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D -
  

M
personalen trivs och det finns gemenskap, trygghet och ar-

 

A
kompetensutveckling.  

D
 

F i stort  

S -

 20 enligt 
1. 

U -resultaten 

medlemskommunerna.  

A -
-Kund-

-resultaten som Direktionen antog under 
 

D  

De uppn  

P  
 maximalt 10 %. 

Kom tagits fram. 

I kommer sannolikt inte att 
 

uppfyllelse nyckeltal 

V 21 tifier-

bilaga 2.  

R
 finns 

21 en uppfyllelse, kopplat till smitt-
spridningen av virussjukdomen Covid-19.  

3.
resultat och ekonomisk

3.1 Virussjukdomen Covid-19 

R -19 
n 2020 och 2021 -

du
tillsyn enligt plan. -

-
 

D
Tillsynsund-

erskottet 
tillsyn eller reducera . 

Handlingsplanen -
. 

han -
r.  

betydelse

4.1 Livsmedel 

L
plan. Kontrollen har till stor del skett genom distanskon-
troller. Kontrollen har skett branschvis. Utvalda bransch-

-
industrier  samt grossister,  och 
huvudkontor har kontrollerats. -
trollerats.  

Vid val ivsmedels-
gruppen e. Planerade kontroll-
er i branscherna ovan har till stor del 

verk av-
vikelser har skett genom fysiska kontroller.  

U -
ordnade kontrollprojekt, kontroll av tungmetaller och 
mykotoxin i 
av dricksvattenreservoarer. Dessa kontroller har skett 

 

Kontroll av tungmetaller och mykotoxin 
hos kvarnar och hos bageritillverkare och har omfattat 

Kontrollen har skett dels genom kon-
 genom provtagning. 

myko-
toxin

Ett av kontrollprojektets 
syfte var  skulle kom-
petensutvecklas och utveckla metod ning. 

-
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Dricks-
om-

fattats av projektet. Syftet var att verifiera att det finns rutiner 
-

 omfattat kontroll av att 

Kontrollernas resultat har 
 d -

mer att ske.  

L

-
ningen nde .  

Kontrollen har omfattat 
livsmedelskedjan. 

kontroller tillsammans 
livsmedelskedjan, -
trollerna  brister och av-
vikelser be-

 

4.2 F tobak, 
elektroniska cigaretter, 

 

 varor i form av tobak, 
-

hanterats ett flertal som 
 vid 

-
-

-
l de krav 

verk

till och med 

omfattning. det enligt planen ha 
-

Av dessa ut-
 23, dvs. strax under 50%. Anledningen har varit att 

-

sed

 

att det inte inkommer fler och mer 
tids    

-
-

lings
Direktionen. 

4.3  

H inte ar-
liga 

. Tillsyn  i 
samband med ordinarie planerade 
och gymnasium . Vid tillsynen inom dessa 
branscher informerar vi om den nya lagen och vad som 

. 

L

emot klag
Sed

 

sker i sam-
r-

-

r sker tillsyn under 2021 endast 
-

mit.  

4.4 Animaliska biprodukter 

M -
maliska biprodukter till livsmedelskedjan. Vi har be

hantering, hante-
medels-

els-
-

empelvis vildsvin.  

L produk-
Tillsynen 

, och omfattar bland annat kadaverhantering och 

animaliskt ursprung.  

L -
rollera animaliska biprodukter i samband med kontroll 

-
-

er 2021.    

Under  en nationell revision av ABP-
representerade den lokala 

kontrollmyndigheten 
 2021 har vi tagit del av, 
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 svenska kontrollmyndighete . An-

J -
munerna och ta fram en webbaserad utbildning om riskanalys-
er, med anledning av kritiken.  

4.5  

F
samt delar av s -

hets projektet. gruppen arbetar i projekt-

-

 

P

- -
sam

 

V tighets -
betsformer har 

pat sig i 

heten enheter och 

om ens egen-
kontroll tillsam heten.  

jektet och 
-

 

Samman
 

g  Vid 

 och att egenkontroll 
, i vissa fall saknades dock dokumentation som visade 

 

K de verk-
2021 har myck-

skyddsgruppen har 
nings

 

4.6 M  

F -19 

a Teams, per 

 

-
visas i 

fattar an-
-

 Vad 
biterade verksamheter 

verksamhetsplanen och handlingsplanen 
-

del  

H rapporter har i 

har att mer 
-

den och dessa har kunnat hanterats mer effek
har kunnat 

 

4.7 Lantbruk 

L -

-
till yt- och grundvatten och att minska risk-

-
ningsmedel.  

Lantbruksgruppen har haft reducerade personalresurser 
na 

I har inkommande 
 

prioriterats.  

U 33 lantbruk med 
,  

vilket motsvarar 
avgift och  totalt.  

U -
-

heterna har nya EU- . Reglerna 

- sam-
heterna. 
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en 
ringar i 

verksamheten.   

I projekt 
2021.  

4.8 S avlopp
Avloppsreningsverk 

 
nuerligt 

och tagit resurserna inom 
avloppsgruppens 1 -

10 -
ningar, men 

 an-

-

1 -
-

-
gen av 

-

loppsan -
ningar 

Under  har en d
effektivisera arbetet. n ny policy 

. 

Avloppsreningsverk 
 

till-

M  av till-
 skett via digitala verktyg (typ Teams, Skype) 

  

4.9  

Arbetet i f  plan. 

F -fas 1 (av 
styrelsens EBH-

lista), -

en noterade att det fanns fler objekt med ansvarig 
tid

 

Samtliga 

Ett av 
 har varit att 

kommer  att 
Bjuvs kommun  

Under gruppen haft mycket 
inkom . 
Inom hand  icke-

72% av den planerade tiden . Inom tillsyn 
massor har 100 % av den planerade tiden tag-

its. Egeninitier
gruppen 

 kom  
betsuppgift

bra utbildningar och kom-
petens  

4.10 
 

 
ningen i 

samtliga fem -
myn

plan i april och samtliga  
 

Strandskydd 
levnaden 

-
kel -
na melser-
na. 

Under 2021 har den aktiva tillsynen inom strandskydds-
om

-

den kan hand-
samhet

strand ningen av 
nya av -

pens 
serna och besvarar remisser. 

 
Under 2021 har vi fortsatt medverkat i kommunernas 
arbete med att revidera olika vatten  Ar-
betet med revidering av skydds i 
Klippan , Per
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tenestad ljunga (Eket och 
). 

 
Vi projekt

samverkan 
 

 
 

huvudsak i projektform. Inget p 21.  
 

 
 
 

4.11 Uppdrag  
 
 

- och 
klimat  
 

- och 

besvarats av den nya strategen.  
 

 
 

4.12 Energi-   
 

 ansvar - och klimat giv-
ningen i samtliga fem medlemskommuner. 2021 inleddes 
med att an
Energimyndig

 2021 och 2022
. Det eko

 
 
Under projektperioden kommer Energimyndighetens 
obligatoriska insatsprojek
solelsprojekt att vara en dominerande del. Insatsprojektet 

- och 

bjuda energi- och 
-

givning via telefon, e-post k 
tidigare. Fysiska be  -
ganisationer  de

-

 energi- och klimat-
deltagit. 
kommuner har digitala  erbjud-
its privatpersoner. 

 
 

4.13 Administration och internt 
  

 

plan l och minskad 
pe har  
effektivitet och produktiviteten 
belastningen en. 
 

-
skick

uppdrag att notera vilk
konto

. 
 
Fr.o.m.  2021 Klippans 
kommun ekonomi/controlleruppgifter.  
 

5. 
den kommunala 
verksamheten 
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-
samhetsplanen baseras insatser 
som , kopplat till lagkrav och ar inom det 
geografiska verksam tifierats. 

B olika 

livsmedels- avgift, 
man

Behovsutredningen beskriver och 

gionala tillsynsprojekt 
kommunerna och uppdrags-

punkt i behoven har sedan en 
liga resurser och resulterat i 

synen. 

D  2021 tagit beslut om 

Tillsyns-
underskottet 
tillsyn eller reducera . 

Handlingsplanen skade 
. tera och 

komna tillsyns-
 

U  och i form av av -
ningar mot budget. 

I

verksamhetsplanen.  

Intern kontroll 

rbundets verksamhet. Beslu 21 
D  

2020. 

Under  
kontroll enligt beslutat internkontrollpro
kontrollen ko ch redovisas senare 

 

har blivit debiterade. 

6. God ekonomisk

-100 
 

I
med ca 783 tkr  

ca - n
s

avtalet.
l

uppvi
 

- dd
uppvi

till del kopplat till den beslutade
v

a
d

unde

n
a

 236 tkr, kopplat
till utbetalning enligt lagen om

Kostnaderna uppvisar ett prognostiserat positivt 
 

L  
enligt 
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n
budgeterat.

Representation och personalkostnader samt transporter
/resor har mer eller mindre helt uteblivit i och med Covid-

g
ut

7. e -

I verksamheten finns ett drygt 30-tal anst . Under  
1 personer med 

3 medarbetare sagt upp sig. 

Trots virussjukdomen Covid -19 kan 
komma att  

8. Sammanfattning och

8.1 Sammanfattning

S
verksamhetsutveckling och effektivisering. Samtidigt har 
m

virussjukdomen covid-19. 

P

  400 timmar 
 

K -
reservoarer an-

h
d tt
ske.

v
hygi v
vilse -

v
r  Totalt har 17 inspek-
tion

En del av dessa har varit 
myndighetsgemensamma kontroller 

livsmedelskedjan, Livsmedelsverket och 

omfattade och allvarliga brister och avvikelser 
s

 
Und
delta i en nationell revision av ABP-tillsynen i
Sverige. EU-kommissionens FVO (Food and
Veterinary Office

kadaver. 

revisionsrapport. 

vanta risker. Revisorerna anser inte
att vi tar till

tillsynsplanering. Jordbruksverket kommer att
uppda h
ta fram en webbaserad utbildning om
riskanalyser, med anledning av kritiken.

egenkontroll i hyresfastigheter. Under v
tighets e

K -
jekt t
kommunala fastighets n
B
8 var ol man-

v
m rapporter i huvudsak
utf

-
den och dessa har kunnat

hanterats mer effek
tidigare har varit nedprioriterat har kunnat ges

h
f

v
virussjukdomen covid-
verksamheten har inne
tillsynen/ kontrollen.

uppkommen tillsynsskuld under 2020 kopplat
-

het delvis 

S
virussjukdomen Covid-19 men samtidigt har verksam-
heten i stort fortsatt utvecklats i en positiv riktning. 
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8.2  

Covid-19 ger minskat handlingsutrymme och 
h  
Virussjukdomen Covid-
tillsyns ligheter att 

av t samheter som betalar 
 

Kostnaden 

 
. 

Budget 2021 antagen av Direktionen den 15 december 2020 
 

D
 400 timmar 

ra

i december 2020.  

Kostnaden f

 

Medlemskommuns  

bundet. 
ningstiden 

ningen. 

M ats i 
Bjuvs kommuns kommunstyrelse den 10 juni 2020 om att 

ning har 
inte inkommit var
medlemskommuner. 

 har nings
meddelat dom den 5 maj 2021. Av dom 

att beslutet i Bjuv kommunstyrelse inte 
beslut bundet, utan 
utreda konsekvens . Det 

mun
 klag

avslagits. 

U

2021. kommer Bjuvs kom -
ligt att -
bundet.  

Situationen s
tivitet och utveck-

attrak  och rekrytera personal. 
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Bilagor:
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R
Noter i kr
Not 1 Redovisningsprinciper

redovisningsprinciper med lagen om kommunal
redovisning (LKBR).

och skulder har till om
inget annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de inflyta.
Pensionskostnader har tagits upp som kostnader i samt som
skulder i
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1

2021
och

De ekonomiska och personalen samt
indikatorer enligt

: har
Gult: har inte men kunna under

: inte kunna under

En samlad av

ekonomiska och personalen

skall verka en utveckling, i sin roll som
medlemskommunerna och i sin myndighetsroll.

Tillsynen ska vara riskbaserad och vara

skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och
Verksamheten skall av kunskap, tydlighet

och ett gott

Ekonomiska
Avgifter (timtaxan) kontroll och tillsyn ska full

1,5 % av

personal
ska vara en arbetsplats personalen trivs och stolthet

det vi presterar. Gemenskap, trygghet och grunden
ett gott arbete.

Alla medarbetare ska ges till utveckling.

inom verksamhetens tre Myndighet, och
Uppdrag

Myndighet
Total Per

indikator
Riskbaserad och tillsyn

Verksamhetsplan som baseras risk- och finns
varje

och professionell



  

2

Kunderna ska uppleva ett respektfullt och gott

Beslut skall vara motiverade och tydligt formulerade.

Alla lika lagen. Risk och opartiskhet inte
inom

ska inte av instans grund av
formella felaktigheter i

av ska ske snabbt, enkelt och billigt
som

ska normalsvis inte tiden som anges enligt
SKL:s underlag taxa.

Skriftliga rutiner samt beslutsmallar ska finnas alla vanligt
.

Total Per
indikator

Medlemskommunerna ska och inom

skall delta i kommunernas fysiska planering.

skall i kommunernas krisberedskap.

och enskilda ska erbjudas samma service som om
myndigheten var inordnad i kommunen

ska ha minst 70 NKI i SKL:s INSIKT.

har inte 2020 enligt statistik 2021.

Direktionen har under 2021 gjort en analys av NKI-resultat att ha
underlag att resultaten Analysen har till

medlemskommunerna.

Uppdrag
Total Per

indikator
Genom uppdragen ska till att utveckla
kommunernas

Varje ska det finnas en aktuell plan uppdragsverksamheten i
respektive medlemskommun.
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resurser: Personal och Ekonomi

Personal
Total Per

indikator
Stolthet, gemenskap, trygghet och

Ett strukturerat Rutinen
som bl a innefattar handlingsplan och skyddsrond.  

hos medarbetare ska som (kort respektive
inte vara 3 %.

ska inte vara 10 %.
och ska

Utveckling

skall finnas.
har tagits fram under 2021.

Tid kurser in i personliga verksamhetsplanen.

Ekonomi
Total Per

indikator
Effektiv organisation och   

Ett strukturerat arbete med den interna kontrollen. Kontrollen av risk- och
plan kontroll, samt till direktionen.

Beslut om plan intern kontroll 2021 antogs av direktionen i
november 2020.

som anges i behovsutredning och taxa grundas SKL:s underlag.

Rutiner och skrivmallar ska finnas frekventa   

Taxa och avgifter som kan med andra kommuner,            
vis inom Familjen Helsingborg

och parametrar som kan

avgiftsuttag

Ordning objektsregister i Vision att alla verksamheter har korrekt klassning
avgift.
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Alla taxan samma

Fakturerar timavgift efter tillsyn och enligt taxa.

Efter fakturering vi upp och driver in betalningen.




