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44

Information om kommunens arbete
Covid-19

situationen med

Sammanfattning
Maria Andersson, medicinsk ansvarig
deltar via
och
kommunens arbete med Covid-19.
Det har under sommaren inte
i kommunen. Nu under
sensommaren finns
i personalen som blivit smittade men inga boendes
boenden. Totalt inrapporterade fall i kommunen drygt tio personer. Som
i kommunen kommer man kostnadsfritt kunna
antikroppstest.
boenden ligger kvar men verksamheten
typ av
beslutar,
att tacka

informationen

Utdragsbestyrkande

2020-08-26

45

om

av medlemsbidraget

2020/111
Sammanfattning
Direktionen
har inkommit med
om
av
medlemsbidrag
och med 2021 samt
med SKR:s prisindex
att sitt finansiella
med 1,5 %
kan inte
och riskerar sikt negativa resultat. Medlemsbidragets storlek har
tidigare inte tagit
till
som exempelvis
vilket
har lett till en urholkning av
under en
tid.
Perstorps del

en

2021 med cirka 140 tkr.

Yrkanden:
Kommunstyrelsens
Torgny Lindau (PF), yrkar bifall till kommunstyrelsens
till beslut. Ronny Nilsson (S) yrkar avslag kommunstyrelsens
meddelar
ja och den som

beslutsordning, den som
Ronny Nilssons
nej.
och
finner att
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
Votering
och utfaller med 12 ja och 9 nej enligt bilaga varvid,

kommunstyrelsens
avslagsyrkande
och

beslutat,
att
och med 2021 med 18 kr till 150 kr /
att
och med
SKR:s prisindex

om
och

2022 ska medlemsbidraget
varje
kommunal verksamhet ( PKV) med

av medlemsbidraget
upp enligt
oktober.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Socialdemokraterna reserverar sig till

eget avslagsyrkande.

Utdragsbestyrkande

2020-08-26

46

Revidering av avgifter

Ugglebadet

2020/45
Sammanfattning
Kultur och
har inkommit med
till revidering av badpriser. En
av priser sker bland annat
att bad kommer
i
samtliga
verksamheter/aktiviteter.
Yrkanden:
Kommunstyrelsens
revideringen av priser
avslag kommunstyrelsens

Torgny Lindau (PF) har ett
att
den 1 oktober 2020. Ronny Nilsson (S) yrkar
till beslut.

Attsats ett:
meddelar
beslutsordning, den
som
kommunstyrelsens
ja och den som
Ronny
Nilssons avslagsyrkande
nej.
och
finner att
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
Votering
och
och utfaller med 13 ja och 8 nej enligt bilaga varvid
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
Attsats
meddelar
beslutsordning, den
som
kommunstyrelsens
ja och den som
Ronny
Nilssons avslagsyrkande
nej.
och
finner att
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
Votering
och
och utfaller med 12 ja och 9 nej enligt bilaga varvid
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
Torgny Lindaus
meddelar
beslutsordning, den som
ja.
och
finner att
beslutat i enlighet med Torgny Lindaus
att revideringen av priser
den 1 oktober 2020, varvid
beslutat,
att bifalla Kultur- och

till beslut,

att kultur och
verksamhet, samt

fattar beslut avseende avgifter inom egen

att revideringen av priser

den 1 oktober 2020

Beslutet skickas till
Kultur- och
Ekonomichef
Utdragsbestyrkande

2020-08-26
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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

2020-08-26

Yrkanden:
Kommunstyrelsens
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens
samt att 5.3 i
Helsingborgs flygplats Holding
AB
till:
till
och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas
i Bolaget och ska
kommuns principer som
i
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i
Lis-Beth Wiberg (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens

till beslut.

Ronny Nilsson (S), Bo Dahlqvist (PF), Bengt Marntell (C ), Pia Galia (SD) och Patrik
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
meddelar att han avser att
kommunstyrelsens
det kan.
han kommunstyrelsens
Beth Wibergs (MP) avslagsyrkande och finner att
med kommunstyrelsens
varvid,

om
kan bifallas vilket han
till svar att
till beslut i sin helhet mot Lisbeslutat i enlighet

beslutat,
att

5.3 i

Helsingborgs flygplats Holding AB
till
och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas
i Bolaget och ska
kommuns principer som
samverkan mellan olika kommuner exempelvis i

till:
i

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 finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens anslag

utgifter,

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

till bolagsordning

Helsingborg flygplats

Helsingborg flygplats Holding AB i uppdrag att

Utdragsbestyrkande

2020-08-26

att
Flygplats AB att
intresse till och med den 1 september 2030,
att
Flygplats AB, samt
att

till bolagsordning och

paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Helsingborgs stad
kommun
kommun
kommun
Klippans kommun
Bjuvs kommun

Utdragsbestyrkande

av

ekonomiskt

2020-08-26

48

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.
Yrkanden:
Kommunstyrelsens

Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens

Utdragsbestyrkande

2020-08-26

beslutar,
att
medlemsavgifter

till finansieringsmodell

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

2020-08-26
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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.

beslutar,
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

Beslutet skickas till
Klippans kommun
kommun
kommun

Utdragsbestyrkande

4 K upphandling.

2020-08-26
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som

i barn- och

2020/152
Sammanfattning
Evelina
(C ) har inkommit med en

som

beslutar,
att bevilja

Evelina

Beslutet skickas till
Barn- och

Utdragsbestyrkande

i barn- och

2020-08-26

51

av andel i
och
Helsingborg Airport

m.m. avseende

2020/157
Sammanfattning
har att
en ledamot och en styrelsesuppleant i
Helsingborg flygplats Holding AB intill
2021, ett
och en
vid
under 2020 och 2021 i
Helsingborg
flygplats Holding AB, varvid ombudet ska
Perstorps kommun genom att
de beslut som fattats av
inbegripet att
i
delar, ska antas som
bolaget.
beslutar,
att

Torgny Lindau (PF) till ledamot och Ronny Nilsson (S) till styrelsesuppleant i
Helsingborg flygplats Holding AB intill
2021,

Att

Patrik

(M) till
och Boel Rosdahl (S) till
vid
under 2020 och 2021 i
Helsingborg
flygplats Holding AB, varvid ombudet ska
Perstorps kommun genom att
de beslut som fattats av
inbegripet att
i
delar, ska antas som
bolaget, samt
att

paragrafen omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Helsingborgs stad
kommun
kommun
kommun
Klippans kommun
Bjuvs kommun

Utdragsbestyrkande

2020-08-26

52

samt fyllnadsval, ledamot i
2020/172
Sammanfattning
Mikael Malm (S) har inkommit med en
som ledamot i
finns att
Valter Titusson (S) som ny ledamot.
beslutar,
att bevilja
att som ny ledamot i

Mikael Malm (S), samt
Valter Titusson (S)

Beslutet skickas till

Utdragsbestyrkande

