
PROTOKOLL

2021-09-29

Plats och tid: Kommunhuset, Kulturhuset kl. 18:00-19:15

Beslutande Se bilaga 1

deltagande revisionen 58
Ulf Bengtsson,
Lottie Kvick, HR-chef 64
Cecilia Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera Kristina Hovander Elisabeth Holmer
Justeringens datum och plats 2021-10-01 Kommunhuset

Paragrafer

57-67

Abrahamsson

Sekreterare

Cecilia Andersson

Justerare

Kristina Hovander Elisabeth Holmer

Anslaget publiceras 2021-10-01 Anslaget tas bort 2021-10-23

protokollet Kommunhuset



PROTOKOLL

2021-09-29

Upprop

57 3

58 Information kommunstyrelse, och bolag 2021/20 4

59 informerar 2021/7 5

60 Merkostnader till av Covid-19 2021/163 6 - 7

61 2021/99 8

62 av inom Perstorps kommun 2021/151 9

63 till reviderade arvoden kommunal skyddsjakt 2021/161 10

64 deltid till heltid 2021/79 11

65 2021/166 12

66 samtliga uppdrag, Ulla-Britt Brandin 2021/186 13

67 Fyllnadsval 2021/186 14



2021-09-29

Utdragsbestyrkande

57

Sammanfattning
Ingen har inkommit.
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Utdragsbestyrkande

58

Information kommunstyrelse, och bolag
2021/20

Sammanfattning
kommunens styrelser och bolag informerar kortfattat om

aktuell verksamhet inom sina

Punkten leds av vice

Information revisionen, Perstorp
AB och kultur- och delges under dagens

beslutar,

att notera informationen
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Utdragsbestyrkande

59

informerar
2021/7

Sammanfattning
informerar om bland annat:

Nedtrappning av tackar alla som har
och gjort en stor insats under tid, rekryteringar av

barn- och utbildning samt kultur- och fritid och en
trygghetssamordnare, avtalssamverkan inom kommande reviderade
bolagsordningar och kommunens bolag och nya

plats och

beslutar,

att tacka informationen
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Utdragsbestyrkande

60

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.
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Utdragsbestyrkande

Yrkanden och
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens till beslut.
Ronny Nilsson (S) yrkar att ett ekonomiskt helhetsgrepp

tas kring budgetramar 2021,
kommunstyrelsens ger uttryck att ytterligare

om kan bifalla socialdemokraternas yrkande om
och finner att avslagit yrkandet om

Votering och den som bifaller yrkandet om ja och
den som vill att idag nej. Voteringen utfaller med 16 ja, 16 nej och 3
som (enligt bilaga 1) varvid

beslutat,

att med motiveringen att ett ekonomiskt helhetsgrepp tas
kring budgetramar 2021, kommunstyrelsens

ger uttryck att ytterligare

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Utdragsbestyrkande
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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

beslutar,

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

att omedelbart detta till i .

Beslutet skickas till
Teknik- och
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Utdragsbestyrkande

62

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.

beslutar,

att till i dokumentet

Beslutet skickas till
Teknik- och
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Utdragsbestyrkande

63

till reviderade arvoden kommunal skyddsjakt
2021/161

Sammanfattning
Teknik- och 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.

beslutar,

att godta det nya arvodet till funktionen enligt framtaget

Beslutet skickas till
Teknik- och
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Utdragsbestyrkande

64

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

beslutar,

att notera rapporten.

Beslutet skickas till
HR-chef
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Utdragsbestyrkande
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2021/166

Sammanfattning
har inkommit till

beslutar,

att notera

Beslutet skickas till
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Utdragsbestyrkande
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samtliga uppdrag, Ulla-Britt Brandin
2021/186

Sammanfattning
Ulla-Britt Brandin (KD) har inkommit med en samtliga uppdrag
Ledamot i
Ledamot i

i valberedning
i kommunstyrelsen
i
i kommunstyrelsens tekniska utskott

Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
O i

beslutar,

att samt

att hos om ny

Beslutet skickas till

HR servicecenter
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Utdragsbestyrkande
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Fyllnadsval efter Ulla-Britt Brandin
2021/186

Sammanfattning
Fyllnadsval efter som inkommit Ulla-Britt
Brandin (KD):
Ledamot i
Ledamot i

i valberedning
i kommunstyrelsen
i
i kommunstyrelsens tekniska utskott

Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i
Ledamot i

i

finns att som ny ledamot i Ellinor Silver (KD).

beslutar,

att som ny ledamot i Ellinor Silver (KD)

Beslutet skickas till
HR servicecenter


