PROTOKOLL
2020-08-19
Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:30, 14:45-15:20
Torgny Lindau (PF),
Patrik
(M), 1:e vice
Ronny Nilsson (S), 2:e vice
Hans Stifors (PF), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Pia Galia (SD), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot
(PF),

Beslutande

Ulla-Britt Brandin (KD),
Kristina Hovander (MP),
Ulf Bengtsson,
Cecilia
kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef
74-80
Mohlkert, Helsingborgs stad 74
Mattias Bjellvi, plan-/byggchef
81-82

deltagande

Utses att justera

Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats

2020-08-19 Kommunhuset
Paragrafer

74-84
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia
Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras
protokollet

2020-08-19
Kommunhuset

Anslaget tas bort

2020-09-10
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av andel i
och
Helsingborg Airport

m.m. avseende

2020/157
Sammanfattning
Helsingborg Airport drivs av
Flygplats AB. Flygplatsen innehar
flygplatscertifikat och
av Transportstyrelsen.
till flygplatsbolaget har
fattat beslut om att
ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till
detta coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och
Helsingborg Airport.
att bidra till regionens utveckling och
samt
att
social och territoriell
det av vikt att flygtrafik till och
flygplatsen
Mot denna bakgrund
sju kommuner i Familjen
Helsingborg att trygga flygplatsens fortlevnad.
Ett

har bildats
de sju kommunerna
vara
samtliga aktier i
Flygplats AB.
regleras i ett
Bolagsordningar
som
flygplatsbolaget har
har ett initialt
flygplatsbolaget
tagits fram.
Flygplats AB
vidare att
att flygtrafik kan
bedrivas till och
Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030.
sig att
eventuella
som uppkommer i flygplatsbolaget med
anledning av detta.
sig att
eventuellt underskott i
2020 kan flygplatsbolaget
av kommunerna grund av
coronapandemin.
Maximalt kan Perstorps kommun komma att utge 197 768 kronor. Beloppet inkluderar
av andel i
av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade
till
till flygplatsbolaget grund av coronapandemin samt det som
kommunen kan komma att utge
att
eventuella framtida
i
flygplatsbolaget.
I

finns

handlingar

och borgen
Bolagsordning
Bolagsordning

Analys

utan bilagor
flygplatsbolaget
flygplatsbolaget
flygplatsbolaget

WSP

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att
att bemyndiga kommunstyrelsens
i
med
att
0,39 procent av aktierna i
Helsingborg
flygplats Holding AB
en
om 394 kronor och
till
samt i samband
att kommunen maximalt utger 197 768
kronor i enlighet med
att
anslag

att finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens
utgifter,

att
att
borgen
i
Flygplats AB upp
till maximalt 118 193 kronor (motsvarande 0,39 procent av 30 miljoner kronor),
att
att
borgen
i
Helsingborgs
Flygplats Holding AB upp till maximalt 7 880 kronor (motsvarande 0,39 procent av 2
miljoner kronor),
att

att
Helsingborg flygplats Holding AB,

att
Holding AB i uppdrag att
att
av
att
att

att ge firmatecknare
till

till bolagsordning
Helsingborg flygplats

Flygplats AB att
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030,
att
Flygplats AB, samt
paragrafen omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande

till bolagsordning och

2020-08-19
Kommunstyrelsen
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Sektoriell samverkan mot segregation
2019

av medel

2019/121
Sammanfattning
Under 2018
regeringen ett
till 32 kommuner med
som
sin ekonomiska och sociala utveckling. Regeringen har valt ut kommunerna
kriterierna
valdeltagande och
har beslutat om ett
och betalat ut
2018 och 2019 till alla 32 kommuner varav Perstorps kommun en av dessa.
Regeringen har beslutat att statsbidraget ska

2020

samma

som

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har i
ingen information om medel
statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt eftersatta
perioden 2021
2027.
2020 har Perstorps kommun beviljats 6 755 tkr, vilket
enligt nedan,

till

Barn- och
Arbetsmarknadsenheten (kommunstyrelsen)
Processledning
samverkan mot segregation (kommunstyrelsen)
Barn och
( tidigare beslut KS)
Till
programverksamhet (kommunstyrelsen)
Summa
Medlen

innevarande

och ej

4 000 tkr
300 tkr
700 tkr
1 050 tkr
705 tkr
6 755 tkr

medel ska enligt regelverket

Kommunstyrelsen beslutar,
att

tilldelade medel enligt

att delegera
tkr inom ramen

avseende 2020, samt

att besluta om
programarbetet

av kvarvarande medel 705
och inkludering.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

76

finansieringsmodell
medlemsavgiften
och med 2021

av
Kommuner

2020/158
Sammanfattning
I dag
finansieringen
de
kommunerna av
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och
mellan kommunerna och
Nuvarande

av den
medlemsavgiften sker
kommunernas samlade
och generella statsbidrag. Nuvarande
inte vara
transparant
de verksamheter som
bedriver. Dessutom
har
mellan
av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och
och kommunerna att planera
kommande
en ny
som i
en
ram som
medlemskommunerna
antalet
per kommun, baserat
enligt SCB den 1 januari
innan
och
med
2021.
De olika samverkansavtal och
som finns mellan kommunerna och
har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras
kommunerna
separat
varje samverkansavtal och
att
en enklare
vad kommunerna betalar till
och
att
tydligare kunna planera verksamheten
ett helhetsperspektiv
att
samman med medlemsavgiften till en totalram:
Medlemsavgift till
Kommuner, som
till kommunerna
antalet
Efter beredning med samtliga medlemskommuner,
och
politiska ledningar beslutade
styrelse den 25 juni 2020 om ett
finansieringsmodell som kommer att tas upp
beslut extrainsatt
den 2 oktober 2020.
att
finansieringsmodell
detta.

den 2 oktober 2020, ska kunna
en
av
(enligt stadgarna) att samtliga medlemskommuner eniga om

Perstorps del
det en minskning av medlemsavgiften som 2020
till 43
kr/ inv till 2021 med 33 kr/inv samt 2022 31 kr/inv. Total avgift 2021 blir 251 tkr.

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
att
medlemsavgifter

besluta,
till finansieringsmodell

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen
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2020
2020/169
Sammanfattning
Ekonomichefen Charlotte Gillsberg informerar muntligen om det kommande
Prognosen visar ett positivt resultat.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen
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Firmatecknare

Perstorps kommun

2020/167
Sammanfattning
grund av

ny firmatecknare utses.

Kommunstyrelsen beslutar,
att med

av tidigare beslut
att teckna kommunens firma,

firmatecknare

kommunen, utse

i

Kommunstyrelsens
Torgny Lindau,
Ulf Bengtsson,
ekonomichef Charlotte Gillsberg, redovisningsekonom Annelie Svensson och controller
Karoline Karlsson, samt
att beslutet ska

och med 2020-09-01.

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

79

Branden i
2020/168
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
informerar om branden i
som har
efter branden, bland annat
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

och det arbete
inventarier, stommar och

2020-08-19
Kommunstyrelsen

80

Avvecklande av gemensam

4 k upphandling

2020/159
Sammanfattning
Gemensam

de fyra kommunerna Klippan, Perstorp,
1999-09-28
att
samordnade upphandlingar.
hade som uppgift att initiera och hantera avtal och upphandlingar som
innefattade samtliga kommuner.

och

Den gemensamma
har
av fyra
och fyra
Varje
kommun har utsett vardera en ledamot och en
Klippans ledamot har enligt
samarbetsavtalet tillika varit
har dock inte varit aktiv
De senaste protokollen i Klippans kommunarkiv
2011.
Klippans kommun skrev 2012 avtal med
kommun om samverkan avseende
gemensam organisation
upphandling.
sig Perstorps kommun 2013
och Bjuvs kommun 2015.
2019 skrev Klippans, Perstorps,
och Bjuvs
kommuner nya samverkansavtal
den gemensamma upphandlingsverksamheten.
Den gemensamma

4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats.
mot bakgrund av ovan att
reglemente samt samarbetsavtal
4K

avvecklas och
Upphandling.
Kommunstyrelsen

besluta,

att den gemensamma
4 K Upphandling avvecklas den 31 oktober 2020, under
att kommunerna Klippan,
och
kommuner fattar
likalydande beslut, samt
att

reglemente och samarbetsavtal

Utdragsbestyrkande

4 K upphandling.

2020-08-19
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Yttrande -

kommun

2020/164
Sammanfattning
och
i
kommun har tagit fram ett
till ny
kommun.
anger
strategier och inriktning
den fysiska planeringen av
kommun fram till
2040.
den vunnit laga kraft kommer den att
parallellt med
stad.
under perioden 29 juni 30
september 2020. Perstorps kommun har beretts
att
synpunkter.
Materialet finns
Perstorps kommun tackar
att
synpunkter
och konstaterar inledningsvis att materialet gediget och

till

Perstorps kommun ser
det som positivt att de regionala
med
byggande i
och
med
tydliga.
det bra att
och
samt
och
lyfts fram ett bra
Att
som ort och kommun
i samklang med utveckling av
Kristianstad som en viktig
Perstorps kommun det
endast 20 minuters bil- eller
till
som kan erbjuda ett
serviceutbud och
med mera. Perstorps kommun
erbjuder i sin tur
och
inom
rimliga
Det
betydelsefullt att
av
stambanan och
lyfts fram
vilket
Perstorp.
Med
ser Perstorps kommun att
och
kan knytas ihop med
och
och en samlad
med
kring
i Perstorp. Detta samband kan illustreras tydligare
kartor i
Det
positivt att Tyringe ges
att utvecklas.
Det gynnar
en positiv utveckling i Perstorp.
finns potential kring att se
samordningsvinster kring funktioner och utbud mellan orterna, vilket kan beskrivas
tydligare i
Perstorps kommun ser positivt att kommunens
representanter redan i ett tidigt skede
delta i dialogen kring
och
samverkar
vidare med
kommun och
nord- ost kring regionala
och fysisk planering.
Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom yttrandet samt att

det till

Utdragsbestyrkande

kommun

2020-08-19
Kommunstyrelsen
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Region
2020/165
Sammanfattning
Region
har arbetat fram en ny
Perstorps kommun har beretts
tillsammans med
kommuner och grannregioner, att
yttrande till och
med 11 september. Perstorps kommuns remissvar bygger en samordning inom
Familjen Helsingborg, med fokus som det som specifikt
Perstorps kommun.
Sammanfattningsvis
kapacitet och
ett samlat
grepp kring landsbygd som saknar kollektivtrafik samt
samordning
Perstorp
t o r via
Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom yttrandet samt att

det till Region

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

83

informerar
2020/3
Sammanfattning
informerar om bland annat att det har varit en lugn sommar,
pandemiplaneringen fungerar bra, ledningsstaben
varje vecka och kommer att
med det under
generellt
sker
digitalt,
dialog
styrdokument
konsult har handlats upp
att
en
av
i framtiden, ny chef
har
och ytterligare rekryteringar
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2020-08-19
Kommunstyrelsen

84

Kommunstyrelsens

informerar

2020/4
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
informerar om bland annat
samtliga
partier att information om
nya centrumhuset Poppeln
som kommer upp
beslut under september,
med
i
samt kommande invigning av
i samband med
dag den
30 augusti.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

