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Ingen
har inkommit
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Information

kommunstyrelse,

och bolag

2021/20
Sammanfattning
kommunens
aktuell verksamhet inom sina
information
i
AB.

styrelser och bolag informerar kortfattat om
Under dagens
delges
och Perstorp

beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-06-23
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Budget 2022 och

2023-2024

2021/110
Sammanfattning
till budget 2022 och

2023-2024

Torgny Lindau (PF), Patrik
yrkar bifall till kommunstyrelsens

enligt framtaget

(M), Anders Jelander (SD) och Marie

Ronny Nilsson (S) meddelar att socialdemokraterna har
till protokollet.

(C)

anteckningar som de vill

Elisabeth Holmer (S) meddelar att socialdemokraterna kommer att
protokollsanteckning
budget.

en

Ronny Nilsson (S) yrkar att en redovisning sker i kommunstyrelsen efter varje termin kring
hur utvecklingen sker avseende
utefter
budgetsatsning.
Propositionsordning:
kommunstyrelsens
bifaller eller

att
tar
till
och
till Ronny Nilssons
detta
om alla att-satserna kan tas i klump, detta bifalls
bifaller
om
Ronny Nilssons (S)
och finner avslag

varvid,
beslutat,
1. att

driftbudget och kommunbidrag

2. att

investeringsbudget och plan

respektive

enligt framtaget

2022-2024 enligt framtaget

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig
investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell
4. att

resultatbudget,

och balansbudget

5. att

ekonomisk plan

6. att
driftbudget och kommunbidrag
7. att

skattesatsen

2022,

2023 och 2024 enligt framtaget
enligt framtaget
1. att
respektive
enligt framtaget

kommunalskatt 2022
Utdragsbestyrkande

Perstorps kommun till 20,81

2021-06-23

8. att
kostnader reservera 1,0 Mkr per under
finansieringsverksamheten under
2022 - 2024, och att en eventuell
av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
9. att
att finansiera framtida
pensionsutbetalningar
minst 4,0 Mkr till
pensionsskulden under 2022, vilket kan ske
genom partiell
av
eller att
tillskapa medel i egen
samt
10. att
ram
Perstorps kommuns
samt besluta
det vill
under 2022

2022 till maximalt 90 mnkr
till motsvarande belopp, de
som

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Protokollsanteckningar

socialdemokraterna:

gick inte att ta
till i KS
det presenterades reviderade
handlingar samma dag, vilket strider mot kommunal lagens intentioner kring
att ta
och att
in
till beslut
sida.
Detta
majoriteten som oppositionen, vilket
allvarligare.
fackliga organisationernas synpunkter presenterades
till KF och gick
inte att ta
till eller
som underlag
alternativ budget.
ingen specificering av vad som ska
och
det inte att ta
till vad som faktiskt beslutas om. Detta enbart ett
till investeringsbudget och
om
vilka beslut som fattas kring
investeringar i kommunen
2022 och
Socialdemokrater tycker att det
att den styrande majoriteten inte
tar det fulla ekonomiska ansvaret
Utredningen som gjordes av
KPMG och
utav kommunstyrelsen visar ett underskott 7,8 miljoner
kronor . Majoriteten
att endast tillskjuta 3,5 miljoner kronor , trots att behovet
2022 mycket

Utdragsbestyrkande

2021-06-23
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Omprioriteringar och
NSVA

inom investeringsram Period 1

2021/105
Sammanfattning
NSVA har inkommit med en
kring att omprioritera investeringsposter samt en
av tidigare beslutad investeringsram inom VA-kollektivets
investeringsbudget. Detta grund av uppkomna
i behov och
prioriteringar
verksamhet.
NSVA presenterar investeringsbudgeten i sin
i budgeten
gjordes under sommaren 2020
Perstorps
Under det interna budgetarbetet
investeringarna
ny detaljerad information vilket kan leda till
i tidigare beslutad investeringsbudget.
till aktuella
investeringsram 30 tkr.

redovisas i bilagor. Totalt behov av

av

beslutar,
att
att

investeringar med 30 tkr
omprioriteringarna enligt

Beslutet skickas till
Ekonomichef
NSVA
Teknik- och servicechef

Utdragsbestyrkande

VA-kollektivet, samt

2021-06-23

42

2020/201
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt
som hanterar
och strategier
planerade/tillkommande
Detta

befintliga och

ses

mycket
sedan nuvarande program antogs av
2013. Kommunstyrelsen har beslutat att ge plan- och
i uppdrag att ta fram nytt
riktlinjer i
mars 2020. Ett
till
har arbetats fram i ett
och
samarbete och med
av
en bostadsmarknadsanalys som konsultfirman Norconsult tagit fram.
Kommunstyrelsen beslutade att

till

i oktober 2020.
okt. 2020 till 2021-01-04. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade
i
har nu bearbetats och
nu fram till
kommunstyrelsen
och
antagande.
beslutar,
att
samt att

dessa till

antagande.

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande
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2021/99
Sammanfattning
Teknik- och
har under det
samt
tittat
olika styrdokument och
i kommunen. Detta
att skapa sig en
uppfattning kring deras utformning och
att inventera vad som
uppdateras.
beslutade 1995 och har inte reviderats efter det.
Det reviderade
i text och taxa.
beslutar,
att anta
kommun, att
att omedelbart
att anta

om reviderade lokala
och med den 1/7 2021,
detta till

i

torghandeln i Perstorps
samt

om reviderade avgifter

Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef

Utdragsbestyrkande

2021-06-23

44

av

- 2020

2020/277
Sammanfattning
Arbetsgivare ska
(AFS 2001:1) regelbundet
Syftet med
att systematiskt
har
samverkansgrupp
som tillika

upp det
brister i
i respektive

Systematiskt
som bedrivs.

svaren

samverkansgrupperna framkommer inga stora brister i
Det finns dock en rad
att arbeta vidare med
att
och process ska kunna bli ytterligare
av
som framkommit vid

har gjorts
av det systematiska
samt vid

vad
arbete.

beslutar,
att anse
handlingsplan,

av

som underlag

att ge
samt
att vid
med de

i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen,
2021-2022

en

i personalutskottet
framskrider

Beslutet skickas till
HR-chef

Utdragsbestyrkande

hur arbetet
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Beslut enligt lag om
spridning av Covid-19

att

2021/82
Sammanfattning
Nya regler i en
ger landets kommuner
att meddela
om
mot att vistas i en park, en badplats eller
annan liknande
angiven plats, om det platsen finns en
risk
utan det

ger
det skulle

kommunen att vid behov
att
som ett ordinarie

beslutar,
att kommunstyrelsen ges
att med
av 13 lag (2021:4) om
att
spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1
(2021:8) om
att
spridning av
sjukdomen covid-19,
om
att vistas
angivna
platser, under
villkor:
- det
som
ska vara ett karta angivet
- beslut om
ska
till
- om
risk
inte
ska beslut fattas att
ska
i
samt
att
enligt ovan

beslutar att denna
kommunstyrelsen att meddela
till och med den 30 september 2021.

Beslutet skickas till

Utdragsbestyrkande

till

2021-06-23
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2020

NNV

2021/78
Sammanfattning
2020 avseende
har inkommit

NVV

samt

behandling i

beslutar,
att

samt,

att bevilja direktionen i
2020

NVV

Beslutet skickas till
NNV

Utdragsbestyrkande

ansvarsfrihet

2021-06-23
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om ansvarsfrihet, AV Media
2021/81
Sammanfattning
Media
Marie

med

att

och granskningsrapport har inkommit
AV
beviljar direktionen ansvarsfrihet
det

(C ) deltar inte i beslutet eftersom hon sitter i direktionen

AV Media

beslutar,
att bevilja direktionen

AV Media

ansvarsfrihet

Beslutet skickas till
AV Media

Utdragsbestyrkande

2020

2021-06-23
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Medelpunkten
2021/73
Sammanfattning
2020 avseende
behandling i
har att ta
direktion

till

Elisabeth Holmer (S) och Jenny

Medelpunkten har inkommit
av

samt ansvarsfrihet

(M) deltar inte i beslutet

beslutar,
att

samt

att bevilja direktionen i
2020

Medelpunkten ansvarsfrihet

Beslutet skickas till
Medelpunkten

Utdragsbestyrkande

2021-06-23
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Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
2020
Protokoll

2020
beslutar,

att notera protokollen

Utdragsbestyrkande

2021-06-23
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samtliga uppdrag samt fyllnadsval
2021/120
Sammanfattning
har att hantera
uppdrag som ledamot och 2:e vice
ledamot i Perstorps
ledamot i

Mikael Malm (S).
i barn- och
och

i AV Media

finns att som ny 2:e vice
i barn och
Valter
Titusson (S), att som ny ledamot i barn- och
Veronicha
Pettersson (S) (tidigare
och som ny
i barn och
efter Veronicha
Jeanette Larsson (S), att som ledamot i Perstorps
Ronny Nilsson (S), att som
i AV Media
Valter Titusson (S), samt att
hos
om ny
Lennart Nilsson (PF) yrkar att punkten justeras omedelbart.
beslutar,
att
att som ny 2:e vice

i barn och

att som ny ledamot i barn- och
(tidigare
och som ny
Jeanette Larsson (S),
att som ledamot i Perstorps
att som

i barn och

Veronicha Pettersson (S)
efter Veronicha

Ronny Nilsson (S),

i AV Media

att hos

Valter Titusson (S),

Valter Titusson (S),
om ny

samt

att punkten justeras omedelbart
Beslutet skickas till
HR Servicecenter
Barn- och
Perstorps
AV Media
Utdragsbestyrkande

