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From:
Sent:
To:
Subject:

Gertrud Pokas
Tue, 15 Sep 2020 11:45:21 +0000 (UTC)
Kommunhuset Perstorp

(www.naturskyddsforeningen.se) :

produktion ger mer blommande marker.
10. Gynna ekologiska lantbrukare i kommunen.

Dalshult 103
28492 Perstorp

From:
Sent:
To:
Subject:

Gertrud Pokas
Dalshult 103
28492 Perstorp

Gertrud Pokas
Wed, 16 Sep 2020 06:16:44 +0000 (UTC)
Kommunhuset Perstorp

2020-09-23
Kommunstyrelsen
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Utveckling av fastigheten Poppeln 13, Perstorps nya
Centrumhus
2020/178
Sammanfattning
om kommunhuset i Perstorp har utretts och debatterats under flera
Kommunhuset finns i fastigheten Poppeln 13, med adress Torget 1, sedan denna
1965. Fastigheten
av kommunen, genom det
dotterbolaget
Perstorp
AB, den 2 januari 2019. Kommunen
c:a 3.900 m2
innefattande kommunledning,
barn- och
kultur- och
plan- och
samt
Totalt finns ett sextiotal arbetsplatser
sessionssal,
och
utrymmen. I
finns lokaler
arkiv, bowling,
budo,
apotek,
pizzeria, butiker och systembolag i fastigheten.
2020
de av kommunen
lokalerna
till c:a 2,8 mnkr.
Bakgrunden till
var att fastigheten i stort behov av
yttre och inre
I delar
bristande
medarbetarna, vilket
framkommer i skyddsrond med flera
som
Efter
beslut i kommunstyrelsen i maj 2019,
Perstorp
AB en
som presenterades
den 27 november 2019,
en
uppskattad total projektkostnad om 116,5 mnkr, varav kostnaden
de av kommunen
lokalerna uppgick till c:a 78 mnkr.
beslutade bevilja kommunal borgen om 7 mnkr
vidare arbete att
program- och systemhandlingar; vidare att
sig positiv till den inriktning
som redovisades i
alternativ 1; att
styrelsen
Perstorp
AB acceptera uppdragen enligt dessa
samt slutligen att ett
beslutsunderlag skulle redovisas senast andra kvartalet 2020. Styrelsen
Perstorps
AB accepterade uppdragen och uppdrog VD att
desamma.
Uppdragen har nu
och ett
beslutsunderlag i form av program- och
systemhandlingar (bilaga 1) har redovisats
styrelsen den 11 augusti 2020, varvid
styrelsen beslutat
och
utredningen till Perstorps
kommun
vidare beslut. I underlaget redovisas
bakgrund, tekniska och
samt hur en ombyggnad
dvs framtidens
att
kommunens ledord service,
engagemang och
Utredningen
vidare kostnader
projektet
(116,5 mnkr med optioner ytterligare totalt 7,6 mnkr),
och slutligen hur
bolaget
av dessa
i
Det senare har styrelsen
tillstyrkt. I beredningen
kommunens beslut har samtliga
partigrupper erbjudits en
av hela underlaget.

Utdragsbestyrkande

2020-09-23
Kommunstyrelsen

Perstorps kommun har att ta
till Perstorp
AB
att
projektet, beslut om kommunal borgen motsvarande uppskattade kostnader, samt den
hyreskostnad som
augusti 2022 blir
kommunen som
investeringsbeslutet tas av Perstorp
AB som
investeringen.
Finansiering och ekonomiska
kommunens del under 2020 2,8 mnkr.
centrumhuset
kommer hyran vara 6,5 mnkr vilket motsvarar en
om 3,7 mnkr. Projektet
vara
2022 vilket
att kommunen
med 5/12
och med 2022 och full effekt 2023.
har varit med i tidigare budgetplanering och fortsatt med i
kommande
beslut
fattades 2019. Ny budget
2021 och planeringen
de kommande
kommer beslutas i
i
november.
de skatteprognoser som har redovisats
Sveriges kommuner och
Regioner ( SKR)
tidigare planering.
centrumhuset kommer att
att
driftskostnaderna kommer
sjunka
Alternativkostnaden ett nytt kommunhus och detta hade blivit
Dessutom riskerar kommunen kostnader
sikt till
av
som
effekt personalens

dyrare.

Projektet

upphandlat och
enligt kallad Partnering. Detta
att
har full insyn i projektets ekonomiska utfall hos
(Skanska)
redovisning sker genom
ger kommunen, via
att kontrollera inte kostnader
eller
avtal.
Ett kontrakt 25 med Perstorps
AB kommer att
att det
minska hyreskostnaden. Hyran ska vidare
i enlighet med faktisk
kapitalkostnad
att minska kapitalrisken och
minska bolagets behov av
riskpremie.
I

finns optioner att ta

till

Solceller 1,9 mnkr
Evakueringskostnader 2 mnkr
Teknik konferensrum 1,7 mnkr
Inventarier konferensrum 2 mnkr
rekommenderar att
sig positiv till
evakueringskostnader, teknik konferensrum och inventarier enligt optionerna ovan.
En

av underlaget ger vid handen att:
Perstorps kommunhus i stort behov av
efter
Den 55 gamla byggnaden har egentligen passerat sin tekniska
Utdragsbestyrkande

bristande

2020-09-23
Kommunstyrelsen

Byggnaden
Byggnaden

en arkitektonisk
som
i grunden gedigen, men har lappats och lagats under
tid
stora
att en
byggnaden
Byggnaden
totalrenoveras oavsett
Kommunen saknar idag en
personalen
Kommunhuset inte bara en byggnad, den ett
Konceptet
det ska vara enkelt att komma i kontakt med
Perstorps kommun
som
i en kommun idag kan inte
som dagens byggnad
planerad
Perstorp i behov av
att kunna
och locka till
sig nya
i byggnaden
som lokalerna ser ut idag det
att dem uthyrda
Ronny Nilsson yrkar att kommunstyrelsen
och kostnader
projektet Poppeln 13.

en

om evakueringsplan

Kommunstyrelsens beslutar,
att
13.

en

om evakueringsplan och kostnader

projekt Poppeln

besluta,
att
Perstorp
AB
till ombyggnad av fastigheten Poppeln 13,
Perstorps nya Centrumhus i enlighet med i
redovisat
inklusive
tillkommande optioner om 5,7 mnkr avseende evakueringskostnader, teknik
konferensrum samt inventarier, samt
att
kommunal borgen
egen skuld,
projektet

belopp om 123 mnkr,

Utdragsbestyrkande

upptagande av

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2020-08-26
Ulf Bengtsson,
Ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Utveckling av fastigheten Poppeln 13, Perstorps nya
Centrumhus
Bakgrund

om kommunhuset i Perstorp har utretts och debatterats under flera
Kommunhuset finns i fastigheten Poppeln 13, med adress Torget 1, sedan denna
1965. Fastigheten
av kommunen, genom det
dotterbolaget Perstorp
AB, den 2 januari 2019. Kommunen
c:a
3.900 m2 innefattande kommunledning,
barn- och
kultur- och
plan- och
samt
Totalt finns ett sextiotal
arbetsplatser
sessionssal,
och
utrymmen. I
finns lokaler
arkiv, bowling, budo,
apotek,
pizzeria, butiker och
systembolag i fastigheten.
2020
de av kommunen
lokalerna
till c:a 2,8 mnkr.
Bakgrunden till
var att fastigheten i stort behov av
yttre och inre
I delar
bristande
medarbetarna,
vilket framkommer i skyddsrond med flera
som
Efter beslut i kommunstyrelsen i maj 2019,
Perstorp
AB en
som presenterades
den 27 november 2019,
en uppskattad total projektkostnad om 116,5 mnkr, varav kostnaden
de av kommunen
lokalerna uppgick till c:a 78 mnkr.
beslutade bevilja kommunal borgen om 7 mnkr
vidare arbete
att
program- och systemhandlingar; vidare att
sig positiv till den
inriktning som redovisades i
alternativ 1; att
styrelsen
Perstorp
AB acceptera uppdragen enligt dessa
samt slutligen att ett
beslutsunderlag skulle redovisas senast andra kvartalet 2020. Styrelsen
Perstorps
AB accepterade uppdragen och uppdrog VD att
desamma.
Uppdragen har nu
och ett
beslutsunderlag i form av programoch systemhandlingar (bilaga 1) har redovisats
styrelsen den 11 augusti 2020,
varvid styrelsen beslutat
och
utredningen till
Perstorps kommun
vidare beslut. I underlaget redovisas
bakgrund,
tekniska och
samt hur en ombyggnad

PERSTORPS KOMMUN

E-post

Organisationsnr

kommunhuset@perstorp.se

212000-0910

Postadress

Torget 1
284 85 Perstorp

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

0435-390 00 vx

0435-355 51

206-3857

11 16 54-0
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dvs framtidens
att
kommunens ledord service, engagemang och
Utredningen
vidare kostnader
projektet (116,5 mnkr med optioner ytterligare totalt 7,6
mnkr),
och slutligen hur bolaget
av dessa
i
Det senare har styrelsen tillstyrkt. I beredningen
kommunens beslut har samtliga
partigrupper erbjudits en
av hela underlaget.
Perstorps kommun har att ta
till Perstorp
AB
att
projektet, beslut om kommunal borgen motsvarande uppskattade
kostnader, samt den hyreskostnad som
augusti 2022 blir
kommunen
som
investeringsbeslutet tas av Perstorp
AB som
investeringen.
Finansiering och ekonomiska

kommunens del under 2020 2,8 mnkr.
centrumhuset
kommer hyran vara 6,5 mnkr vilket motsvarar en
om 3,7
mnkr. Projektet
vara
2022 vilket
att kommunen
med 5/12
och med 2022 och full effekt 2023.
har varit med i tidigare budgetplanering och fortsatt med i
kommande
beslut
fattades 2019. Ny
budget
2021 och planeringen
de kommande
kommer beslutas i
i november.
de skatteprognoser som har redovisats
Sveriges kommuner och Regioner ( SKR)
tidigare planering.
centrumhuset
kommer att
att
driftskostnaderna kommer sjunka
Alternativkostnaden ett nytt kommunhus och detta hade blivit
Dessutom riskerar kommunen kostnader
sikt till
av
som
effekt personalens

dyrare.

Projektet

upphandlat och
enligt kallad Partnering. Detta
att
har full insyn i projektets ekonomiska utfall hos
(Skanska)
redovisning sker genom
ger kommunen, via
att kontrollera inte kostnader
eller
avtal.
Ett kontrakt 25 med Perstorps
AB kommer att
att
det
minska hyreskostnaden. Hyran ska vidare
i enlighet med faktisk
kapitalkostnad
att minska kapitalrisken och
minska bolagets behov
av riskpremie.
I

finns optioner att ta

till

Solceller 1,9 mnkr
Evakueringskostnader 2 mnkr
Teknik konferensrum 1,7 mnkr
Inventarier konferensrum 2 mnkr
rekommenderar att
sig positiv till
evakueringskostnader, teknik konferensrum och inventarier enligt optionerna ovan.

3

En

av underlaget ger vid handen att:
Perstorps kommunhus i stort behov av
efter
bristande
Den 55 gamla byggnaden har egentligen passerat sin tekniska
Byggnaden
Byggnaden
tid

en arkitektonisk
som
i grunden gedigen, men har lappats och lagats under

stora
att en
byggnaden
Byggnaden
totalrenoveras oavsett
Kommunen saknar idag en
personalen
Kommunhuset inte bara en byggnad, den ett
Konceptet
det ska vara enkelt att komma i kontakt
med Perstorps kommun
som
i en kommun idag kan inte
som dagens
byggnad planerad
Perstorp i behov av
att kunna
och
locka till sig nya
i byggnaden
som lokalerna ser ut idag det
att dem uthyrda
till beslut
Kommunstyrelsen

besluta

att
Perstorp
AB
till ombyggnad av fastigheten Poppeln
13, Perstorps nya Centrumhus i enlighet med i
redovisat
inklusive
tillkommande optioner om 5,7 mnkr avseende evakueringskostnader, teknik
konferensrum samt inventarier.
att

kommunal borgen
egen skuld,
projektet.
__________________

belopp om 123 mnkr,

upptagande av

Perstorp den 26 augusti 2020

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef
Perstorp

AB

2020-09-23
Kommunstyrelsen

91

av fastigheten Ugglan 1
2020/166
Sammanfattning
man har valt att flytta verksamheten
fastigheten Ugglan 1, det kallade

till

Perstorps kommun har i detta varit en intressent och
Ronny Nilsson yrkar avslag

har nu
blivit
om att

fastigheten.

arbetsutskottets

arbetsutskottets
har vunnit bifall. Votering

mot avslag, och finner att arbetsutskottets

Votering
arbetsutskottets
Torgny Lindau (PF), Patrik
(M), Lennart
Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C), Pia Galia (SD), och Jack
Henriksen (SD).
Ronny Nilssons yrkande
Ronny Nilsson (S) och Boel Rosdahl
(S). Kommunstyrelsen beslutar med
7-2 i enlighet med arbetsutskottets
Kommunstyrelsen beslutar,
att
av 4 miljoner kr, samt

att

att
att
investeringsbudgeten enligt framtaget

av fastigheten Ugglan 1

en summa

omprioriteringen av investeringsmedel i

Reservation
Ronny Nilsson och Boel Rosdahl reserverar sig mot beslutet till
eget yrkande, mot
bakgrund av bristen fastighetsbesiktning samt att ingen framtida verksamhet
efter den planerade evakueringen av kommunhusets personal.

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-07-02

Dnr

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

Kommunstyrelsen

av fastigheten Ugglan 1
Sammanfattning
man har valt att flytta verksamheten
fastigheten Ugglan 1, det kallade

till

Perstorps kommun har i detta varit en intressent och

har nu
, blivit
om att

fastigheten.

Teknik och service
har under en tid haft kunskap om att verksamheten
skall flytta och har efter ett visat intresse
fastigheten
om ett
eventuellt
av fastigheten.
har
granskat investeringsbudgeten och kommit fram till att en
omprioritering av medel
ett bud om fyra miljoner kr och skapar
utrymme
en miljon till renovering samt verksamhetsanpassning.
har i och med
detta accepterat kommunens bud.
Omprioritering Investeringsbudget

Budget 2020 Omprioritering

utbyggn.bostadsomr.
Strategiska
Mindre
inomhus Ugglebadet badhallen

Strategiskt

400
1500
600
1000
1880
2000
-500
0

Ny budget 2020

-400
-500
-500
-1000
-1800
-370
-500
5070

0
1000
100
0
80
1630
0
5070

Kommunen har

befintliga driftskostnader
En samlad
att driftskostnaderna, efter
kommer
till cirka
800 tkr. Det inkluderar
servicefunktioner, amortering etcetera. Denna
kostnad menar
att man kan
genom att kommunen vid en eventuell
ombyggnad
dit delar av personalen som idag huserar i kommunhuset som en del
i evakueringen.

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2

Denna
i drygt 2
verksamheter dit efter utredning.

varvid man sedan kan lokalisera andra

till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att
av 4 miljoner kr, samt
att
investeringsbudgeten enligt

att
att

av fastigheten Ugglan 1

en summa

omprioriteringen av investeringsmedel i

Ulf Bengtsson

Alexander Hovander

Perstorps kommun

Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Teknik och service

K

pekontrakt
Specialfastigheter Sverige AB (556537-5945)
Box 632, 581 07
nedan
Perstorps kommun (212000-0910)
284 85 Perstorp
nedan
Fastigheten Perstorp Ugglan 1 inklusive samtliga
byggnader och
nedan gemensamt
kallade Fastigheten
Mot
av nedan angiven
villkor som anges i detta
Fastigheten till
angiven dag

och
Kontraktet
per nedan

ska
Fastigheten 2020-10-15, eller den dag
parterna annars kommer
om
Fyramiljoner (4 000 000) kronor
Betalning av

ska
kontant per
konto i SEB med nummer 5565 10 077 25.
ska
ska
ske
avgifter/driftskostnader,
Mot

till

avseende
etc.

av hela
underteckna och till

ska

bevittnat
Lagfart och kostnader
inteckning:

Det

att
ska svara
inteckningskostnader som
ensam ansvarig

lagfart
Fastigheten.
samtliga lagfarts- och
med
och
att
betalas.
1 (8)

ska dessutom
till upptagande av
t.ex.
sig
Fastigheten innan
Driftavtal:

samtliga kostnader
av pantbrev m.m.
att, i samband med hela
i det fall
det,
av pantbrev avseende
lagfart.

Parterna ska gemensamt se till att
driftavtal upptagna i
bilaga 1 Driftavtal
erforderliga
att dessa
till respektive
och att
per
eller per
tidpunkt snarast
Driftavtal som inte tagits upp i bilaga 1 ska efter
upp i enlighet med
avtalsvillkor till
genom

garantier:

garanterar, om inget annat
att:
a.

och

angivits per
lagfaren

till

Fastigheten,
b. Fastigheten inte belastas av

/ inteckning,

c. Fastigheten inte belastas av hyres- eller
med

eller

d. Fastigheten inte belastas av andra servitut eller
och
inte
har
andel
i
eller
annat
vad som
av Kontraktet och bifogade FDSutdrag, bilaga 2,
e.

Fastigheten
och va-anslutningsavgifter erlagts,

f. Fastigheten inte

expropriation och inga
har vidtagits,

g. Fastigheten inte
domstol,
myndighet och det finns inte
ska uppkomma vid
Vid avvikelse
kontraktsbrott
avdrag
direkta skada.

el-

skiljedomstol
att anta att

vid
eller

garantier eller vid annat
har
endast
till
med ett belopp motsvarande

2 (8)

ska endast ha
till prisavdrag i den
enskild
garantibrist
fyrtiotusen (40 000) kronor varvid
i
fall ska ha
till
kronan. Enskild garantibrist som understiger fyrtiotusen
(40 000) kronor ska ej beaktas.
ansvar i anledning av Kontraktet ska under alla
vara
till ett belopp motsvarande
fyrahundratusen (400 000) kronor.
Brister i garantier ska,
att kunna
reklameras skriftligen till
inom trettio (30)
kalenderdagar
den dag
eller borde
ha
grunden
kravet. Under alla
ska
senast inom tolv (12)
I annat fall
grund av garantibrist prekluderat.
Tids- och
inte
garantiavvikelser
punkterna a) och b) ovan eller om
av grov
Kostnader och

Kostnader
tiden
av
som

och

ska se till att
av Fastighetens
m.m.
av frivillig
skattskyldighet

garantiavvikelser
till garantierna i
eller
oriktiga uppgifter.

av Fastigheten som
ska betalas respektive
ska
kostnader och
tiden
och med
av el, vatten,

Fastigheten

registrerade
frivillig skattskyldighet
avseende uthyrning av verksamhetslokaler
av arrende.

medveten om och medger att den frivilliga
skattskyldigheten
till denne per
Denna
innefattar bland
annat ansvar
av
ska
handling
motsvarande den som avses i 8a kap. 15 - 17
(1994:200) avseende respektive
Fastighets
per
till
ska
mottagandet av dessa handlingar.
sig
att
kompletterande handlingar i enlighet med
vad som stadgas i 8a kap. 15
andra stycket
och i
eller justera
3 (8)

handlingarna
Det noteras att
att de i

i detta sammanhang inte ansvarar
handlingar angivna ytor korrekta.

Vid tidpunkten

tecknande finns ingen
att
som avses i 8a
(1994:200).

kap. 15 - 17
Friskrivning:

vad som uttryckligen
ovan
sig inte heller i
av detta Kontrakt.

under
inte
garantier och
ansvar
vad som

inte medveten om
som kan
att
under Kontraktet.

krav mot

Fastigheten
Det antecknas att
i Fastigheten

i

rengjorts och

beretts
inklusive
och att
legala, tekniska, mark- och
besiktiga

har av
Fastigheten

befintligt skick.
som
ska tillfalla
utan
acccepterar att Fastigheten ej
inte kommer att
att noggrant
Fastighetens
geotekniska samt

medveten om att Fastighetens ytor inte har varit
skillnader mellan
uppgivna ytor i handlingar, som exempelvis hyres, eller
arrendeavtal, momsbeslut,
etc, och
verkliga ytor kan
Med undantag
vad som uttryckligen garanterats i
Kontraktet, friskriver
allt
ansvar grund av fel och brister i Fastigheten, av vad slag
det
vara.
efter
inte
som helst
grund av eventuella fel
eller brister i Fastigheten och
med bindande verkan
att
krav
gentemot
Det
noteras att
enligt
mening
inte
vad som uttryckligen garanterats i Kontraktet.
Hantering av brist i
garantier ska
det som
stadgas i punkten
Friskrivningen avser alla typer av fel i Fastigheten, d.v.s.
inte bara faktiska fel, utan
fel och
Friskrivningen befriar dessutom
4 (8)

allt ansvar som kan
sig till
regler, i
synnerhet
ansvar som kan
sig till
Fastigheten eller
byggnad och/eller annan
det fall att tillsynsmyndighet med

av
i
tidigare
av
Fastigheten att vidta
skyldig att
med, och
accepterar
uttryckligen,
att
denna
friskrivningsklausul
avsteg
bl.a. jordabalkens
och
har
med beaktande
av handlingar m m:

ska
samtliga
handlingar och allt material som
innehar och som
har betydelse med avseende
Fastigheten,
nycklar,
ritningar, bygglovshandlingar, hyreskontrakt etc.
Part

Sekretess

inte
att utan skriftligt
Kontraktet och/eller

av motpart
och skyldigheter

Parterna

sig att iaktta sekretess
i Kontraktet, de
som
Kontraktet och den information som
i samband
med
av
Kontraktet.
Undantag
information som
eller annars
(i) enligt
lag
eller annan
eller beslut av myndighet
eller
(ii)
att uppfylla
eller
skyldighet enligt Kontraktet, eller (iii) som
till parts moderbolag, juridiska ombud,
och/eller
Part ska om
i
samband med
av informationen informera den
andra parten om att
information
eller annars
offentliggjorts.
Parterna

sig att i
fall
i eventuellt pressmeddelande
transaktionen enligt detta Kontrakt.
Meddelanden:

Varje meddelande,
Kontraktet ska av part
kopia till
Christer Cronholm,

om

eller
enligt
till den andra parten, med
Cronholm & Partners KB
som anges i denna punkt och till
5 (8)

den adress som angivits nedan (eller till den adress som part
senare skriftligen meddelat den andra parten, med
iakttagande av
i denna punkt).
meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
a)

om

med bud; dagen

b)

om
med rekommenderat brev; tre (3)
bankdagar efter
postbefordran inom
Sverige, alternativt fem (5) bankdagar efter
postbefordran om
eller
mottagaren befinner sig
Sverige;

c)

om
per e-post;
mottagandet.

mottagaren

Om till
Specialfastigheter Sverige AB
Att: Lena Germundsson
Box 632, 581 07
Epost: lena.germundsson@specialfastigheter.se
Om till
Perstorp kommun
Att: Alexander Hovander
284 85 Perstorp
E-post: alexander.hovander@perstorp.se
i och
till Kontraktet ska vara skriftliga
och undertecknade av samtliga parter.
och
till Kontraktet
endast
mot part under
att denne skriftligen
eller
Kontraktet med dess bilagor
parternas
reglering av alla
som Kontraktet
Alla skriftliga
och muntliga
och
som har
Kontraktet
av
i Kontraktet med dess
bilagor.
Skulle
i Kontraktet eller del
befinnas ogiltig, ska detta inte
att Kontraktet i dess
helhet
ogiltigt, utan ska, i den
ogiltigheten
parts utbyte av eller prestation enligt
Kontraktet,
i Kontraktet ske.
bilagor:

Bilaga 1 Driftavtal
Bilaga 2 FDS-utdrag, daterade 2020-07-01
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Bilaga 3
Detta kontrakt har

i

Specialfastigheter Sverige AB
2020_________________________

likalydande exemplar varav parterna tar var sitt.

Perstorps kommun
Perstorp, 2020_________________________

Hedenberg
_________________________

__________________________

Cecilia Vestin
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Datum

2020-10-15

Mottagare

Perstorps kommun
284 85 Perstorp

avseende uthyrning av verksamhetslokaler.
Skattskyldigheten omfattar 1 000 m2

Investering

2.

Investeringsperiod

Belopp

Mottagande av denna handling kvitteras 15 /10 2020
Perstorps kommun

Specialfastigheter Sverige AB
Postadress
Box 632

Telefon vx.
010-788 62 00

Telefax
013-10 01 33

Momsreg.nr.
SE556537594501

Org.nr.
556537-5945

2020-09-02
Kommunstyrelsen

87

2020
2020/169
Sammanfattning
Resultat per den 30 juni visar 2,8 mnkr. Prognosen
13,1 mnkr, 2 mnkr
budgeterat. 0,9 mnkr av dessa avser driften. Samtliga verksamheter visar
budget i balans eller
Resterande
finns inom finansverksamheten.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att med

och

Utdragsbestyrkande

2020 till handlingarna.

Sida

1(1)
2020-08-24

Dnr 2020/169

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

2020
Sammanfattning
Resultat per den 30 juni visar 2,8 mnkr. Prognosen
13,1 mnkr, 2 mnkr
budgeterat. 0,9 mnkr av dessa avser driften. Samtliga verksamheter visar budget
i balans eller
Resterande
finns inom finansverksamheten.
till beslut
beslutar,
Att med

och

2020 till handlingarna.

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0
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Viktiga
perspektiv
2020 har kantats av pandemin till
av Covid 19. Ett hot mot
och liv men
det ger
effekter hela
i stort. Detta
hela
som
prov och den
in i en
med en kraftig negativ
2020.
i prognosen
stor.
Regeringen
som Sveriges kommuner och Regioner
bilden av en
arbetsmarknad med fallande
och stigande
grund av de omfattande
varsel och konkurser som hittills rapporterats. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin drabbar
vilket kan
att
kommer blir
och
vad som
tidigare
under flera
Regeringen har under
2020 presenterat ett stort antal
att stoppa smittspridningen
och mildra de
konsekvenserna av virusutbrottet. Om
att se. Sverige
dock i ett
andra
och svensk ekonomi
rustad
att hantera en eventuell
pandemin tillkommer avsaknaden av
stora grupper och
Detta skapar ytterligare
kring det ekonomiska
SKR ger med nedskriven prognos en
fingervisning till kommunerna om att
sig till en minskad

Perstorps perspektiv
Under
har hela kommunen
riket
stora utmaningar
att hantera den
pandemi som
i
Hela organisationen har arbetat
att minska och
smittspridning, vilket i
har gett ett gott resultat. Det har
omstruktureringar och
uppoffringar
att allt plats
att
beredskap och anskaffa skyddsutrustning.
Mindre prioriterad verksamhetsutveckling har
tillbaka
att hantera den uppkomna
situationen. Kris-hanteringen har
hanterats bra
om det har varit
personalen. En stor eloge till alla medarbetare och politiker som samarbetat
att
akuta
situationer.
Mitt i detta har Perstorp blickat
att
sig
den tid som kommer
efter
en pandemi. Beslut kring bredbandsutbyggnaden i form av fiber
landsbygden ett av projekten
som kommer
under
Fiber en av
tids viktigaste infrastrukturer, inte
minst
den levande landsbygden. Perstorps kommun har sedan 2017 arbetat aktivt med
i
enlighet med de nationella direktiven om en marknadsdriven utbyggnad och har
ett
samverkansavtal
att
detta
Perstorp har varit en av de 32 kommuner som har
statliga medel
att
och
inkluderingen i arbetet mot segregration. Detta har kommunledningsgruppen arbetat med
att
fram en handlingsplan som
hos politiken. Syftet att arbeta
att
effekt. Handlingsplanen har mynnat ut i tre
som
kommer fokuseras de
Goda
Barn och unga samt
Goda
att detta ska leda till en
generellt genom ett
proaktivt
men
sikt minska kostnaderna avseende reaktiva
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Kommunen har
en
i samarbete med Perstorps
AB kring att
Poppeln 13, nuvarande kommunhus, grund av bristande
yttre och inre
Dessutom kan
centrum- och
in i
projektet. Exempel det senare kan vara en tydligare design,
och synlighet,
med mera. Arbete med att
program och systemhandlingar
och ska
presenteras
politiken under september
beslut kring
En renovering enligt ovan
omfattande att evakuering av samtliga medarbetare i fastighetens kommunhusdel kommer
helt eller etappvis.
Parallellt med arbetet kring ett nytt kommunhus
fokus
och kunden i fokus.

arbetet kring
service och engagemang ska

En ny
verksamheten

Kultur och
har varit involverad i att vara
de
i kommunen som
tappat
under
grund av minskad eller helt utebliven verksamhet till
av pandemin
bland annat genom hyresreducering.
till
har
tidigare
ett
Kulturskolan har fortsatt bedriva verksamhet under
men utvecklat interaktiv
webundervisning vilket gett goda resultat och
att eleverna kunna
sin undervisning
till
del.
har flyttat till nya lokaler under
har haft flertalet utmaningar under
men har arbetat flera plan med att
och
och omsorgens
Covid-19 men
genom olika
satsningar
bemanningsoptimering med mera. Inom
syns en negativ
och ett arbete tillsammans med arbetsmarknadsenheten
att
tidigare ge
att komma ut i arbete och
Ett intensivt arbete
med
av processer och
Ambitionen att detta bland annat ska
mynna ut i automatisering av
och digital signering.
Barn och
har som
av pandemin
inom
vuxenutbildningen som bedrivit utbildningen under
distans.
har haft stor
bland barnen. I
har samtliga verksamheter anpassat sig efter
och anvisningar.
Ett samverkansprojekt med Skolverket och Mittuniversitetet
och
och
att nu implementera

utveckling

(SBS)
fas i projektet.

god ekonomisk

En grund i god ekonomisk
att
marginaler
att finansiera investeringar,

kostnaderna och att det finns
och

En god ekonomisk
pengarna
till

att
ihop,
ett krav att
saker och att de utnyttjas ett effektivt
att
detta
en
och att kontinuerligt
upp utvecklingen
verksamhet som
ekonomi.
av
av de finansiella
och
in i
av om kommunens verksamheter har bedrivits i enlighet med god ekonomisk
En del av
av
vilket
att en total
sker i
anslutning till kommande bokslut
2020.
Till en god ekonomisk
genom att i god tid

att ha en beredskap, och att
vidta
3

framtida utmaningar
och insatser, i

insatser i efterskott. Under
har ett
fokus legat
under flera haft underskott inom barn och
Ett flertal
under de senaste
Effekten av alla
ge
utmaningar i denna verksamhet finns.

verksamheter som
har
2021 men fortsatta

Den pandemi som florerar i
har
varit en utmaning
verksamheterna. Kostnader har
till
av denna men
viss
genom
statsbidrag har
En
generell
har
organisationen
att inte skapa
kostnader
framtiden skatteprognoserna
Viss marginal
minskade
under
2020 har
tagits
till i prognosen.
avseende resultatet
kommunen om 11,1 mnkr uppfylls. Total prognos 13,1 mnkr, en
budgetavvikelse om 2 mnkr. 1,1 mnkr av budgetavvikelsen avser
inom
finansverksamheten och justeringar i skatteunderlaget. Bland annat redovisas
som en
direkt
av den
av pensionsskuld som gjordes i samband med bokslut 2019. Resterande
0,9 mnkr avser vakanta
inom
Inom finansverksamheten prognostiseras
minska med 14,7 mnkr
13,6 mnkr
avser en negativ
2019 till
av pandemin samt en
i prognosen
en
har gjorts med ytterligare medel
minskat skatteunderlag i avvaktan SKR:s ( Sveriges
kommuner och regioners) prognos i slutet augusti.
Den samlade
att kommunens verksamheter under
har bedrivits i
enlighet med god ekonomisk
den
situation som
i stort
befinner sig i och de
det skapar.
Koncernens bolag ska ha en
framtida
en
Den samlade
med god ekonomisk

Viktiga

i balans och redovisa ett resultat som
eller
verksamhet, service och
att koncernens bolag under

har bedrivits i enlighet

resultat och

kan beskrivas som den risk kommunen tar vid
vid
Per den 30 juni 2020 uppgick kommunens
differentierar sin
med
bindningstid och
och nya
binds till en

tkr
vid
som
som
som

slut
inom 1
inom 2
inom > 3

2018

2019

2020

62800
54000

76200
48000

8800

28200

89100
42000
4400
42700

att

ska
till 95,5 tkr. Kommunen
att minska risken. I

och
av andra bolag
ett risktagande. Kommunens
den 30 juni 2020
till 260,8 mnkr (250,3 mnkr december 2019). Det
4

ett
i
till
beror
restaurering av
Brukshotellet och
av Poppeln 13. Under kommande kommer borenstagandet
ytterligare om beslut avseende renoveringen av Poppeln 13 fattas.

Befolkningsutveckling
Vid
av 2019 var antalet
7 492 stycken, en liten
med 2018.
I
budget
till 7 500 stycken, utfallet tom 2020-06-30 7 449 stycken
vilket indikerar en minskning. En viss
brukar ske under
och
nybyggnation
att befintlig prognos enligt budget
En minskning ger effekt
skatteunderlaget de kommande
som
tas i beaktande
om tendensen

Pensionsskulden utveckling
Exkl

2017

2018

2019

2020

107,6
1,7

104,9
1,6

53,7
2,2

50,5
2,2

Kommunens
redovisas enligt den kallade blandmodellen enligt den
kommunala redovisningslagen. Det
att
1998 redovisas som
och den
av
inte.
och med 1998 (exklusive den
delen) redovisas som en
i
av pensionskostnaden mellan 2018 och 2019 avser den partiella
pensionsskuld som

av

2020 har inletts med en
avseende
kunna
Den
pandemi som
i gungning och
det
att
konsekvenserna av de
snabba
avseende bland annat
minskning av BNP samt beslut som
fattas av regeringen kring
statsbidrag. Detta
en betydande
och risk
Perstorp och
i stort som
med reducerade
till
av
vid
Samtidigt
in
att
effekten av
pandemin. Det scenario som SKR (Sveriges kommuner och regioner) har
det
att
framtida konsekvenser. Ny skatteprognos
i slutet augusti med
om att prognoserna mer
tidigare
att ge mer
budget
2021.

5

Soliditet
Soliditeten

ett
kommunens
ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av
som kommunen finansierat med eget kapital, det vill
utan att
Ju
soliditet, desto stabilare ekonomi
sikt. Perstorp har
med andra kommuner en god
soliditet, vilket ett resultat av flera av positiva resultat. De kommunerna med
soliditet
ligger cirka 80 %
de svagaste med cirka 15 %. Rikssnittet
2018 43,9%. 2019
minskade soliditeten grund av partiell
av pensionsskulden.

%

Soliditet 2015-2019

60
55
50
45
40
2015

2016 2017

2018

2019 2020

Investeringar
Enlig prognos avser alla
utom kommunstyrelsen att investeringsmedel kommer att
avseende
har blivit
grund av pandemin.
Total projektkostnad uppskattad till 6 mnkr varav 5 mnkr uppskattas generera kostnader
under 2021. Prognosen bygger
till beslut
omdisponering av medel med 5 mnkr
av fastighet. Om detta beslut inte fattas kommer prognosen att vara motsvarande
Investeringsredovisningen innefattar
VA-investeringar. Tyngdpunkten
avser
projekt
har omfattat
av befintliga
med
till NSVA.
investeringarna som
hittills projektet avseende
av
till
samt diverse
av larm, stambyten och mindre byggnadsarbeten. Tyngdpunkten avseende
inom teknisk verksamhet under sommaren
finns att
och renovering inom
av kommunens verksamhetslokaler.

dessa investeringar
i samband

De
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utbyte
investeringar
upprustning

Balanskravsresultat
underlag
mot kommunallagens krav ekonomisk balans.
Realisationsvinster
avyttring av
och orealiserade
i
ska inte
i
Vid 2019
negativa resultat
synnerliga
grund av
av pensionsskulden och skulle
inte
2020 prognostiseras ett
resultat om 13,1 mnkr. Ingen realisationsvinst eller
i
prognosen
indikerar att balanskravsresultatet kommer att

Den kommunala koncernen

att en helhetsbild av kommunens ekonomi och
en
redovisning
(koncernredovisning). I den
de
bolagen Perstorps
AB, Perstorps
AB samt kommunens andel av Perstorps
AB, 50%, samt Norra
AB, 24
%
Den
konsolidering.

redovisningen har

enligt
med proportionell
att det egna kapitalet som
vid
har eliminerats. Med proportionell konsolidering menas att endast
andelar
av dotterbolagen tas med. Eliminering har gjorts
interna mellanhavanden. Vid eliminering har
Obeskattade reserver har
som eget kapital till 78 %.
Perstorps
AB
Perstorps
AB ett
dotterbolag till Perstorps Kommun. Bolaget har sitt
i
Perstorps kommun och
och
471
(403 lgh) och 33 lokaler (25 lok) per 30 juni
2020. Den totala ytan
40 625 kvm (35 881 kvm). Bolaget verksamt inom Sveriges
bokslutsperioden har till
delen handlat om bolagets
av fastigheten
1i
Perstorp.
som var en kallad bolagstransaktion, var ca 25 mkr och
i
av
Fusionen av med
bolag blev klart i juni.
renovering har
fortsatt med investeringar cirka 2 mkr avseende hissrenovering
19 A-B.
Organisationen har under
yttre

med en medarbetare (yttre
avslutade sin
7

samtidigt som

Bolaget har till dags dato en outhyrd

(det vill

med

Resultatet
perioden, 2 243 tkr, visar ett litet
ett
perioden
resultat budgeterat
budgeterade resultatet om ca 2.2 mkr.
Perstorps
AB
Perstorp
AB
Perstorps kommun.

ett

det budgeterade. Bolaget visar
i paritet med det

dotterbolag till Perstorps Kommun. Bolaget har sitt

i

Verksamheten har under
normal
innefattat omfattande arbete avseende
uppdrag
kommunen att
systemhandlingar
en utveckling av fastigheten Poppeln 13
(Centrumhuset). Bolaget har dessutom skrivit
hyresavtal med Munka
avseende
konvertering av Brukshotellet till skolverksamhet. Cirka 6 000 tkr har under
investerats i
fastigheten
ventilation och installation av hiss)
att lokalerna
och,
deras
verksamhet fungerande.
Bolaget

och med slutet av

Periodens resultat 490 tkr
enlighet med budget.

av Perstorps

AB.

det budgeterade resultatet. Prognos

i

Perstorps
AB
Ytterligare en varm vinter ger en
som ligger 2,3 GWh under budget efter
sex
Vid
energiindex 82 % av ett
Det ekonomiska resultatet
gott 3,565 tkr, och prognosticerat
5 500 tkr, ligger kvar som tidigare
och
kostnader
nere under perioden.
tidigt i och revisionen har
bra. Slitaget pannan var minimalt
och
den
ner
att
som installerats verkligen hade
sig,
murverket var helt oskatt. Eldning av stor andel
har
nere slitaget och
kommer bolaget
att elda
Lagret av
fullt och det kommer
endast att
som buffert om det kommer extremt kalla
Barkborren har
bidragit till att priserna
dragit
igen efter en topp, men
fortfarande bolagets dyraste
Tre nya villakunder har tillkommit

under

Bolaget har med tanke
Ekonomiskt ses ingen

klarat sig bra.
vidtagna.
i samma omfattning som tidigare.

den extrema
alls

Norra

AB (
samlar in och behandlar
latrin. Verksamheten omfattar

avfall

slam
trekammarbrunnar och septiktankar samt
industrier.

av ett mycket svagare
av
med samma period
pga stigande entreprenadkostnader. I
verksamheten inte
av effekterna av Corona.
Under
har en genomlysning av
fram nya styrdokument till bland annat nytt
avfallsbranschens framtida

med syfte att
och
8

fram underlag
framtiden

att ta

Vatten och Avlopp AB, NSVA
1 januari 2020 blev Perstorps kommun
( 1/7) i
Vatten och Avlopp AB,
NSVA. Ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar
drift av den kommunala vatten- och
avloppsverksamheten i
Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och
sina kostnader
exempelvis
och investeringar. Detta
att
det olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, investeringar,
och ABVA
VA) i den egna kommunen. NSVA
driften av VA-verksamheten i kommunen. NSVA
inte i den
redovisningen i

9

och resultatstyrning
Syftet med
resultatstyrning att dels ta
utvecklingen men
att fokusera den
prioriterade
som politiken
politikens

till de ekonomiska resultaten och
vi levererar till Perstorps
att styra verksamheterna i kommunen mot

Kommunens
grundar sig i Perstorps vision som beslutas av
Vision Perstorps
kommun 2030 ger en riktning mot framtiden.
skolutveckling
framtidens unga viktig och att
skolan en attraktiv arbetsplats med
till vidareutbildning. I Perstorp ska vi
ta till
vara den enskildes behov och ha ett bra
Perstorp ska vara en kommun som
levererar god service till
med
delaktighet via
dialog.
Perstorp ska vara en
kommun, som
fokus ekonomisk, social och
Alla
inom Perstorps kommun delas in i fyra
dessa
Verksamhet
utveckling
Ekonomi
Kommunens ledord service, engagemang och
Kommunens

ska

verksamheter

kopplas sedan ner till respektive
som i sin tur
och slutligen till varje medarbetares

alla plan.

ner

ska
olika parametrar. Ena delen att titta de indikatorer som
finns i
En indikator ett
som belyser viktiga aspekter av verksamheten ett
och som det viktigt att
efter. Vilket utfall gavs
det
som var
ambitionen
vad blev resultatet. Den andra parametern en analys
indikatorns
resultat, aktiviteter som
och de
som verksamheten har haft under
dessa
olika parametrarna
en
som blir
Nedan finns en
modell
hur
av indikatorns resultat ska viktas.
= Uppfylls helt
Gul = Uppfylls delvis
= Uppfylls inte
Svart =

inte

och resultat kan inte redovisas
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Redovisning av kommunens
samband med bokslut
redovisas
i december.

En
och modern
kommun i framkant

till och med 30 juni redovisas.
slutredovisas i
en uppskattning och prognos. I vissa fall kan inga

Perstorp ska vara en
och modern
kommun som arbetar
aktivt med delaktighet,
trygghet och att minska
skillnader, en kommun
alla har samma
och
och
en

Verksamhet

Kommentar

Ansvarig

Ett

Ulf Bengtsson

arbete
och
inkludering. I detta arbetet
tre
att
trygghet och minska
skillnader i kommunen. Detta
en
satsning
att
bryta segregationen i Perstorps
kommun som en av de 32
mest segregerade kommuner i
Sverige.
detta
det
arbete inom respektive
inom skola
Det
satsningar att fler barn
och unga in i att hitta
fritidsaktiviteter.
Delaktighet
kommunens
ska
genom att
olika
mer
frekvent. Den
ska
varje
Underlag
viktigt
att kunna utveckla och
kommunens
och
att leverera
och service av
kvalitet. Analyser och dialoger
och

eller
liknande
utvecklas och
styra
gemensamma
utveckling. Att
behov och intressen
det som ska vara centralt i
kommunens utveckling.
En kommun
och

arbete

Det ska vara enkelt
att vara
i
Perstorp - kommunens
kontakter med
ska
av
professionellt
och

Verksamhet

Perstorps kommun har haft en
god utveckling
kontakten och relationer mot de
som befinner sig i
kommunen. Ett kvitto
detta
att
svenskt
har
under senare
Detta ska
fortskrida och utvecklas vidare
med
av
samt ett
Skolan
insatser
genom att delta i Ung
samt
i de
att inspirera barn till
PRAO
en viktig del som skolan
genom
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Ulf Bengtsson

Kommentar
att alla ska kunna
praktikperiod.
Perstorpsborna ska
ha
till en varierad
arbetsmarknad och ges

Verksamhet

Ansvarig
en

Ett arbete mellan

Ulf Bengtsson

och
arbetsmarknadsenheten vid
namn framtidsresan
att fler individer ut i arbete.
Syftet ett
samarbete mellan enheterna
att kunna
individer
som idag
Trenden pekar
att
och
det viktigt att tidigt
kunna ge individer
och
Det
och strategiska insatser
kommunen som helhet som
kompletteras med
operativa
ute i
verksamheter
att bromsa en
utveckling om
Arbetsmarknadsenheten har
ett tydligare uppdrag
innan och kommer utvecklas
inom enheten.
Den
som Covid-19
har haft och kommer ha
arbetsmarknaden
i
det
perspektivet
Perstorps kommun. Detta
dagligen
ett
arbetsmarknadsperspektiv.

En kreativ kommun
barn och unga

Perstorps barn och
unga ska det
de
att
upp
under trygga och
och utveckla
sin fulla kapacitet.
utveckling

Det
flertalet satsningar
att ge barn och unga goda
I skolan
satsning
kollegialt
som har till
syfte att
i
skolans verksamhet. Detta ska i
sin tur leda till att barn och
unga lyckas
i skolan och
skolresultat. Detta
en viktig satsning
att ge
barn och unga
verktyg
att kunna
vidare i
utbildning eller arbete.
Inom
bedrivs ett
arbete
att
kunna minska placerade barn.
Det fler och fler barn och
ungdomar som hittar
fritidsaktiviteter som arrangeras
inom kommunens
verksamheter vilket en
positiv trend.
barn och
ungas
inom det
arbetet
och inkludering
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Ulf Bengtsson

En kommun

alla

Perstorps
med
behov av
och
ska ett professionellt
av
service och engagemang.
Verksamhet

Kommentar

Ansvarig

till
gymnasieskolan har
2020
vilket positivt
de
satsningar som
inom skolan.
Det
runt om i
olika verksamheter inom
kommunen. Kommunens
ledord
service och
engagemang en del av
medarbetardagar som till
ledord
gemensamma
som
hela tiden
vara en del i
att leda och styra kommunens
verksamheter.
Utveckling av fler
och det flera som har
satts i drift under
2020. Detta mycket positivt
att
servicen och

Ulf Bengtsson

Digitalt
program beslutat och inom
de
verksamhetsplanerna
ska det kompletteras med
handlingsplaner
digitalisering enligt program.
Ett

Perstorp ska vara ett
- socialt,
ekonomiskt och

utveckling

En kommun med bra
arbetsvillkor och
attraktiva
arbetsplatser

Perstorps kommun
ska vara en attraktiv
arbetsgivare med
attraktiva arbetsplatser.
En gemensam ledar- och
medarbetarfilosofi ska
efterlevas
Engagemang, Service
och

Satsning
trygghet och
studiero fortskrider inom
skolan. Det viktigt
att
varje elev ska goda
och
en trygghet att
till skolan
varje dag. Det
arbete med bostadsplanering,
fiberutbyggnad i Perstorps
kommun
till
snabbt och stabilt internet. Nu
med avtal klara
kommer
utbyggnaden
under
Detta en del av en
satsning som viktig
att inkludera alla inom ett
modernt
Det
flera goda initiativ
inom kommunen
att
Perstorp ska bli ett
och Perstorp
god
ett uppfylla detta.

Ulf Bengtsson

har
totalt sett inom kommunen,
pga av Covid-19
under
mars, april
och maj.
enligt prognos kommer
vara
tidigare
Dock fortfarande
siffror
totalt sett
Perstorps

Ulf Bengtsson

13

Kommentar

En kommun med god
och balanserad
ekonomi

ledorden.

kommun.
Det ett bra arbetsklimat ute i
verksamheterna och flera
arbeten
att kunna
utveckla
fysiska och
psykiska
Det
viktigt att ge chefer
att kunna
ett gott ledarskap, en viktig
parameter antal medarbetare
per chef. Det finns stora
personalgrupper i flera
verksamheter inom kommunen
vilket kan vara ett hinder
att
kunna
ett bra
leda och
styra sin verksamhet.
Det
central
utveckling av ett
ledarskapsprogram som
kommer vara ett bra tillskott
Perstorps chefer.

Resultatet ska varje
till
2%i
till skatter,
generella statsbidrag och
finansnetto.
resultatet
att
en
god ekonomi, ge
till amorteringar
av
och ett
handlingsutrymme
det
investeringar.

Perstorps kommun har budget i
balans.
arbete
med ett kommunalt gemensamt
kvalitetsledningssystem
kommunen kommer
samla sin styrande dokument,
processer samt rutiner.
Implementeringen av Stratsys
och i full drift
och
resultatstyrning samt
internkontroll.
Riktade statsbidrag leder ibland
till kortsiktiga
vilket
inte positivt
sikt.
de
som
finns inom
bedrivs verksamheterna
kostnadseffektivt. Det har
uteblivit vissa
pga av
Covid-19 inom

Ekonomi

att vara mer
kostnadseffektiv det flera
upphandlingar som har
justerats och resulterat i
resultat inom Teknik- och
Ett bra
att upphandla
tillsammans med andra
kommuner, detta speciellt
viktigt
liten kommun som
Perstorp. Ett
lyckat
exempel upphandling
nytt
verksamhetssystem inom
som
resulterade i samma kostnad
med till betydligt
kvalitet.
situationen
med Covid-19 och dess effekter
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Ansvarig

Ulf Bengtsson

Kommentar

Ansvarig

speciellt mot arbetsmarknaden
och
Ett arbete med
budgetprocess
och
vara
under
2020.
Detta kommer skapa
dialog inom
planering samt
enklare
Detta
en bra utveckling
att binda
ihop
och ekonomi.

Analys av

och resultat

Det som har dominerat
kommun har klarat
och flera

den
pandemin
Covid-19. Perstorps
ett mycket bra
Arbetsmarknaden i Sverige har
med
som har
i konkurs.

av Covid-19 har

Perstorp,

sikt

det

hur mycket.

Goda resultat har dock redovisats
alla
flera
men
har
ett enklare
kunna
brister ett snabbare
Detta en indikation att ett
gemensamt ledningssystem har
transparens och
i verksamheten. Arbetet
med att
planering- och
fortskrider
att utveckla metoden med
budget- och
Digitalisering ska vara en del av Perstorps utveckling och ska
verksamheterna fullt ut. Allt
att
ledning och styrning av kommunen.
Det har identifierats ett behov att utveckla Perstorps
Framtiden
Perstorps
chefer, medarbetare och en

och utvecklingsresa
dialog med
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i samarbete med
god

med flertalet olika satsningar

Finansiella rapporter
Redovisningsprinciper

och rekommendationer

i enlighet med Lag om kommunal
kommunal redovisning, RKR.

Komponentavskrivning
Under 2016 utreddes vilka
som skulle
och nyttjandetider.
2017 har komponentavskrivning
En genomlysning av tidigare
investeringar
komponenter i de fall
skillnader i
Ett
att utveckla
budgeteringen och

och redovisning (2018:597)

samt val av komponenter, andel
i kommunen
nya investeringar.
under 2019 och
vara

arbetet med budgetperiodiseringar
med utfallet.

att

precisionen i

Pensionsskulden
minskade mellan 2018-2019

grund av

av pensionsskulden.

Generella bidrag
Perstorps kommun har
13 600 tkr i
generella bidrag
att mildra den ekonomiska
konsekvens som pandemin har
Bidragen har i sin helhet
till resultatet. Det ett
avsteg
kommunal redovisnings (RKR) utkast till rekommendation R17 som
en
periodisering av bidraget
till
slut. Det ska dock noteras att rekommendation
inte antagen
den tidigare periodiseringsprincipen
Redovisade
inkluderar hela den justering av prognosticerade
som
meddelades 2020-06-12 vilket
ett negativt utfall per 2020-06-30 med 6 600 tkr. Posten
periodisad med
av uppskattad negativ
om 13 200 tkr. Vid
kommer ingen avvikelse att
Ny
av
under slutet
av augusti.
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mnkr
Verksamhetens int kter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
J mf relsest rande post
Verksamhetens nettokostnad
Skatteint kter
Generella statsbidrag och utj mning
Verksamhetens resultat
Finansiella int kter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordin ra poster
rets resultat

Utfall 30 Utfall 30
juni 2020 juni 2019

Budget
Prognos avvikelse
2020
2020

Budget
2020

61
-279,2
-10,2
0
-228,4

70,7
-277,9
-9,5
0
-216,7

149,5
-575,7
-21
0
-447,2

161,7
-587,1
-20,6
0
-446

12,2
-11,4
0,4
0
1,2

135,7
93,1
0,4

137,7
84,2
5,2

279,3
176,5
8,6

266,1
190,5
10,6

-13,2
14
2

2,8
-0,4
2,8

3,4
-0,4
8,2

3,7
-1,2
11,1

3,7
-1,2
13,1

0
0
2

0

0

0

0

0

2,8

8,2

11,1

13,1

2
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Utfall
Utfall
30 juni 30 juni Bokslut
2020
2019
2019

(mnkr)
TILLG NGAR
Anl ggningstillg ngar
Immateriella anl ggningstillg ngar
Materiella anl ggningstillg ngar
Mark, byggnader och tekniska anl ggningar
Maskiner och inventarier
vriga materiella anl ggningstillg ngar
Finansiella anl ggningstillg ngar
Summa anl ggningstillg ngar

0

0

0

253,0
13,1
0,0
11,8
277,9

246,7
9,5
0
10,8
267

249,4
12,4
0
11,8
273,6

Oms ttningstillg ngar
F rr d
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa oms ttningstillg ngar

0
28
0
78,6
106,6

0
52,5
66
31,9
150,4

0
28,9
0
36,7
65,6

SUMMA TILLG NGAR

384,5

417,4

339,2

2,8
0
157,7
160,5

8,2
0
212,7
220,9

-55,1
0
212,7
157,6

2,7
0,0
2,7

3,8
0
3,8

2,7
0
2,7

SKULDER
L ngfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

85,5
135,8
221,3

73,9
118,8
192,7

66,2
112,7
178,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVS TTNING OCH SKULDER

384,5

417,4

339,2

64,7
260,8

127,9
255,8

66,8
250,3

EGET KAPITAL, AVS TTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
rets resultat
Resultatutj mningsreserv
vrigt eget kapital
Summa eget kapital
AVS TTNINGAR
Avs ttning f r pensioner och liknande f rpliktelser
Andra avs ttningar
Summa avs ttningar

PANTER OCH ANSVARSF RBINDELSER
Pensionsf rpliktelser inkl l neskatt
vriga ansvars- och borgens taganden
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Driftsredovisning

Utfall
Budget
30 juni Budget Prognos avvikelse
2020
2020
2020
2020

(Tkr)
K ommuns tyrels en
verf rmyndarn mnden
R ddnings n mnden

-850

0

1000

-1000

108

0

0

0

1 229

0

900

-900

B yggnads n mnden
B arn- oc h utbildnings n mnden
K ultur- oc h fritids n mnden
S oc ialn mnden inkl integrations enhet

Verksamhetens resultat

68

0

0

0

3 848

0

0

0

368

0

0

0

-1 982

0

0

0

2 789

0

1 900

-1 900

Kommunstyrelsens verksamhet prognostiserar 1 000 tkr i
som avser finansverksamheten.
Detta bland annat ett resultat av minskade utbetalningar, 1 600 tkr, av pensioner till
av den
av pensionsskuld som
2019.
2020 vilket
till
att
minskat med 800 tkr. Avvikelser finns
inom
Utfallet
LSSoch den kommunala fastighetsavgiften prognostiserat att ge ett minder
Under
pandemi har regeringen tillskjutit extra medel
att
effekterna inom sektorn
med 13 600 tkr till Perstorp. Dessa
upp det underskott
som Sveriges
Kommuner och Regioner prognostiserar med 13 600 tkr. Detta scenario bygger en relativt snabb
av Sveriges ekonomi under
vilket
att prognosen
I budget 2020
en negativ
med 2 900 tkr.
avseende full
merkostnader under pandemin som ska
hos socialstyrelsen stor har dessa medel
satts av i avvaktan
skatteprognos.
verksamheter inom kommunstyrelsen prognostiserar budget i balans. Kapitalkostnaderna
till
av att investeringsprojekt
under
Kostnader till
av
pandemin inom bland annat
socialstyrelsen
har
tagits med som en kostnad.
Kommunstyrelsens anslag
har
avseende
Resterande anslag prognostiseras
under pandemin

avser vakanta
att prognosen
900 tkr.

har hanterat ett antal
perioden men prognostiserar en budget i balans
Barn och
skola samt full
men
ett

har ett

till bland annat nya lokaler
under
Minskade

utbildningsinsatser

vilket genererat
2020.
perioden avseende statsbidrag
Ny
startar under

perioden och

Vuxenutbildningen som tidigare aviserat underskott har genom olika
resultat
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balanserat upp sitt

Volymerna, antal barn och elever,
antalet platser
Totalt

ha ett underskott
Barn och

inom
en prognos i balans.

Kultur och
prognos 0 tkr men Ugglebadet har tappat
till
av
pandemin som troligtvis inte kommer kunna
hem till fullo under andra
och kulturskolan har ett mindre
till
av vakanta
under
genererar
har ett underskott
av pandemin som kommer
familjehemsplaceringar
Under

som

perioden. Kostnaderna avser
kostnader till
hos socialstyrelsen under augusti
Kostnader inom
budget
perioden men sjunker under andra

har

att minska underskott inom
barn- och
men den kommer att redovisa underskott under 2020 en del av de
som
inte ger full effekt 2020. Medel avseende segregationsmedel kommer
under
efter beslut i kommunstyrelsen.
kostnader sjunker baserat de
som
inom verksamheterna under flera
Dock
resurstilldelningen ses
kommande budgetprocess
att sikt
mellan de
som uppsatta och de
resurser man tilldelats inom
Integrationsenheten
kostnader som kommunen i
redovisning i

redovisa
till
av
har. Detta bidrar till en budget i balans

staten

de

se bilaga 1

Investeringsredovisning

(Tkr)

verf rt
Budget 2020
2019

Rev
budget
2020

Utfall 2020- Prognos
Avvikelse
06-31
2020

Skattefinansierad
K ommuns tyrels en
R ddnings n mnden
B yggnads n mnden
B arn- oc h utbildnings n mnden
K ultur- oc h fritids n mnden
S oc ialn mnden

4 778
0
600
0
0
0

34 150
2300
1050
1200
400
1450

38 928
2 300
1 650
1 200
400
1 450

10 139
1 632
327
0
0
254

33 928
2300
1 650
1 200
400
1 450

6270
11 648

15000
55 550

21 270
67 198

1 623
12 352

21270
40 928

Ej skattefinansierad verksamhet
Vatten oc h Avlopps verks amhet
SUMMA TOTALT
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5 000
0
0
0
0
0
0
0
26 270

redovisning

mnkr
Verksamhetens int kter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
J mf relsest rande post
Verksamhetens nettokostnad
Skatteint kter
Generella statsbidrag och utj mning
Verksamhetens resultat
Finansiella int kter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Utfall 30 Utfall 30
juni 2020 juni 2019
94,1
-298
-16,8
0
-220,7

102,7
-294,9
-16
0
-208,2

245,7
-646
-35,1
0
-435,4

135,7
93,1
8,1

137,7
84,2
13,7

266,1
190,5
21,2

0,4
-2,8
5,7

1,1
-2,6
12,2

3,7
-6,3
18,6

0

0

-0,6

5,7

12,2
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Extraordin ra poster
rets resultat

Prognos
2020

21

Utfall
Utfall
30 juni 30 juni Bokslut
2020
2019
2019

(mnkr)
TILLG NGAR
Anl ggningstillg ngar
Immateriella anl ggningstillg ngar
Materiella anl ggningstillg ngar
Mark, byggnader och tekniska anl ggningar
Maskiner och inventarier
vriga materiella anl ggningstillg ngar
Finansiella anl ggningstillg ngar
Summa anl ggningstillg ngar

542,8
67,1
24,2
9,4
643,5

505,2
64,4
15,3
8,5
593,4

514,2
65,1
7,2
9,4
595,9

Oms ttningstillg ngar
F rr d
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa oms ttningstillg ngar

1,8
35,5
0
99
136,3

1
62
66
50,1
179,1

1,4
41
0
54
96,4

SUMMA TILLG NGAR

779,8

772,5

692,3

5,7
0
220,5
226,2

12,2
0
269,8
282

-49,6
0
269,9
220,3

14,3
14,5
28,8

15,7
13,6
29,3

14,3
14,6
28,9

SKULDER
L ngfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

357,1
167,7
524,8

316,1
145,1
461,2

309
134,1
443,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVS TTNING OCH SKULDER

779,8

772,5

692,3

64,7

127,9

66,8

7,3
4,4

7,3
4,4

7,3
4,4

260,8

255,8

250,3

EGET KAPITAL, AVS TTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
rets resultat
Resultatutj mningsreserv
vrigt eget kapital
Summa eget kapital
AVS TTNINGAR
Avs ttning f r pensioner och liknande f rpliktelser
Andra avs ttningar
Summa avs ttningar

PANTER OCH ANSVARSF RBINDELSER
Pensionsf rpliktelser
Aktie gartillskott Perstorps Bost der AB
Aktie gartillskott/kap.t ckn.garanti P-p N ringslivs aB
vriga ansvars- och borgens taganden
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Kommunstyrelsen exklusive finansverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsens uppdrag att
ett helhetsansvar leda och samordna kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomi. Teknik- och
ansvarar
av kommunens
och fastigheter
dessa ska vara
som
Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader
vatten och avlopp.
att
verksamheter avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonnenterna.
den 1 januari 2020 svarar
NSVA
driften av VA-verksamheten. Bolaget
mellan kommunerna Bjuv,
Helsingborg, Landskrona, Perstorp,
och
Respektive kommun beslutar taxor, avgifter
samt

Periodens
Teknik- och
Under

har teknik- och
som
att skapa
en fortsatt leverans av
kvalitet och service. Dessutom har mycket av
arbete kretsat kring pandemin
att hantera de biverkningar det
verksamheten. Beredskapen
anses ha varit god.
Arbetet kring projekten
Centralskolans utbyggnad och Poppeln 13 (kommunhuset)
har fortskridit under
och
tidplan.
kring
och Centralskolan har med
bidrag
Boverket lyfts med bland annat ny lekpark, belysning och
Detta med
syfte att skapa en
trygghet i
och mer
En av utmaningarna
planeringen
flytt och utlokalisering vid en eventuell
ombyggnation av kommunhuset. Under
fortskrider
arbeten med planerna kring
projekt
och Centralskolan.

Under januari juni 2020 har Arbetsmarknadsenheten i Perstorp bedrivit verksamhet inom ramen
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA, ca 25 inskrivna), EU-projektet
samt FINSAMprocessen
Steget.
har AME samordnat feriearbetet, ett 20-tal
samt
internrekryterat personal till
och
Ca 90 vuxna individer har varit inskrivna
AME och av dem har ca 25 avslutats och
till arbete eller studier. Inom samarbetet med Familjen
Helsingborg har en
implementerats samt uppstartade
integrationsprojekt och
Covid19 har inneburit att AME sedan mars
har
drop-in och gruppverksamhet, men
individuella
och jobbskapande.
planerar AME att
operativ samverkan med Individ och familjeomsorgen,
implementera integrationsmodell
familjen Helsingborgsprojekt Halv Femme, samt fortsatt
arbeta
en
samverkan med

3

Ny ekonomichef tillsattes i mitten mars
omorganisation
kommunens nya
En ny
fokus
verksamheten och kunden i fokus. 1 september

gick i pension. Ekonomienheten
tillsammans med teknisk
service och engagemang ska
den nya organisationen i drift.

HR-avdelningen har bland annat arbetat med
avstannad grund av pandemin och ska

( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
59 035

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader
Kommunbidrag
resultat

och

Processen kring
under

Budget 2020
114 449

Prognos 2020
114 449

Avvikelse
0

-94 350

-185 555

-185 555

0

-35 315

-71 106

-71 106

0

35 480
165

71 106
0

71 106
0

0
0

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens samtliga verksamheter har ett mindre
perioden. Variationer mellan
verksamheter finns. Minskade
grund av pandemin men
bidrag till
av
exempelvis
att
balanserar.
Det samma

kostnadssidan
visst
av fastighet, gata och parkverksamhet planeras
under sommaren, kapitalkostnaderna redovisar ett
perioden grund av
att sommar och
investeringstunga. Samtidigt
kostnaderna
av
exempelvis
till
av pandemin.
Teknik- och
redovisar en prognos om 0 tkr men inom verksamheterna finns
avvikelser. Inom
och kostverksamheten har
av
samt
minskade
intern
grund av pandemin gjort att kostnadsbilden
Regeringen har utlovat
avseende
kostnader till
av pandemin,
inom
Detta
att
enhetens kostnader som i
till cirka 350 tkr
tolkningen
Ett underskott om 200 tkr redovisas
har rivning av fastigheten ormbunken
till en kostnad av 200 tkr som genererar
underskott. grund av investeringar som skjutits fram till
genererar dock kapitalkostnaderna
ett
som
till 400 tkr. Detta sammanlagt
att prognosen
teknik- och
i
redovisar 0 tkr i sin prognos med fortsatt bevakning att inte
kostnaderna grund av pandemin
Detta
i fall hanteras med minskade
kostnader
i
genom
Kommunstyrelsen anslag
Resterande anslag prognostiseras

har

till bland annat nya lokaler avseende
under

Investeringar

4

Kommunstyrelsen
Skattefinansierad
Ej
skattefinansierad

Utfall 202006-30
10 139
1 623

2019
4 778
6 270

Skattefinansierad verksamhet
Merparten av investeringar

Budget 2020
inkl
38 928
21 270

Prognos 2020

Avvikelse

33 928
21 270

5000
0

plan.

Investeringarna i Ugglebadet kommer i
att se status

inte att
En utredning
och en samlad kostnadsbild

Omdisponering av investeringsmedel
att
motsvarande 5 mnkr varav prognosavvikelse
investeringarna
till 0. Detta redovisas i kommunstyrelsen i
avseende
har blivit
grund av pandemin. Total
projektkostnad uppskattad till 6 mnkr varav 5 mnkr uppskattas generera kostnader
under
2021.

Ej skattefinansierad verksamhet
NSVA har under
sett
att kunna
prioriteringar i
under
och kommande
Detta
att investeringsprojekten har skjutits till sommar och
omprioriteringen mellan projekt
och redovisas i

5

Verksamhetsbeskrivning

verka i. Detta sker
akutverksamhet.

ska bidra till att skapa en trygg och
genom
arbete

att bo, vistas och
utbildningsinsatser

Periodens
Operativt har antalet larm
och
sin
30 mars
ingen
var

totalt 51 stycken (42 st 2019). En ny styrkeledare
En
som
utannonserades men
fortsatt vakant.

Diskussioner med
i
att eventuellt utveckla och
befintliga samverkansavtalet. En Rib
i beredskap) har
under
utbildats.
Rib sidan
ytterligare med
en redundans i verksamheten, detta kommer att ske under
En styrkeledare har under
och beredskap) till

det
och
att ha

distansutbildning vid MSB (Myndighet
B vilket bland annat
kompetens i att leda

Covid 19 har inneburit en
arbetsbelastning
princip alla externa utbildningar har
19 vilket
sjukskrivningar och viss

hela verksamheten och
att i
har haft medarbetare sjuka i Covid
i

( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
3 315

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader
Kommunbidrag

-5 446

-13 329

-12 429

900

-2 131

-6 719

-5 819

900

3 360
1 229

6 719
0

6 719
900

0
900

resultat

Budget 2020
6 610

Prognos 2020
6 610

Avvikelse
0

Ekonomisk analys
Utfallet
perioden ett
om 1 300 tkr och beror
den
som
tillsattes
och med 1 april samt
av
som senarelagd. En viss oro
minskade
finns under
de utbildningar som brukar
och
till extern
part i
inte blir av grund av
pandemi. Detta
att viss reservation i prognosen
beaktas. Prognosen
900 tkr avseende vakanser
det

Investeringar
En

in under

till en kostnad om 1 600 tkr.

6

4K
Verksamhetsbeskrivning
omfattar
avseende huvudmans behov av
( god man,
vilket innefattar dels utredning av
samt rekrytering av dessa.
Dessutom av verksamheten uppdrag att granska och ha tillsyn av
verksamhet.

Periodens
Verksamheten under
det har kommit in
Verksamheten har
rekryterat en ny enhetschef som startar sitt arbete i augusti. Verksamheten har ytterligare en
rekrytering som
Verksamheten har under
via telefon och mail.
Verksamheten har

pandemin
minimera antal
har haft digitala

arbetat med att

situationer som

och lanserar de

under juli

Prognos 2020
3 347

Avvikelse
0

( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
1 681

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader
Kommunbidrag

- 1 756

-3 856

-3 856

0

-75

-509

-509

0

255
180

509
0

509
0

0
0

resultat

Budget 2020
3 347

och

Ekonomisk analys
Utfallet
gemensamma organisationen redovisar ett
om 180 tkr.
perioden avser
vakant
som
under augusti heltid. Kostnaderna
vakanta
har
med
att hantera de
som funnits.
Kostnader
av it-utrustning
normalt grund av
att arbeta flexibelt
under pandemin men hanteras i
inom ram.
Prognosen
budgeterat

0 kostnaderna
vakanta

kommer vara
tillsatta.
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under

inklusive gemensam
Verksamhetsbeskrivning
omfattar
avseende huvudmans behov av
( god man,
vilket innefattar dels utredning av
samt rekrytering av dessa.
Dessutom av verksamheten uppdrag att granska och ha tillsyn av
verksamhet.

Periodens
Verksamheten under
det har kommit in
Verksamheten har
rekryterat en ny enhetschef som startar sitt arbete i augusti. Verksamheten har ytterligare en
rekrytering som
Verksamheten har under
via telefon och mail.
Verksamheten har

pandemin
minimera antal
har haft digitala

arbetat med att

situationer som

och lanserar de

under juli

Prognos 2020
3 347

Avvikelse
0

( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
1 715

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader
Kommunbidrag

-2 701

-5 533

-5 533

0

-986

-2186

-2 186

0

1 093
107

2 186
0

2 186
0

0
0

resultat

Budget 2020
3 347

och

Ekonomisk analys
Utfallet
perioden ett
om 107 tkr varav den gemensamma organisationen redovisar
ett
om 180 tkr.
perioden avser
vakant
som
under
augusti heltid. Underskottet om 70 tkr
intern verksamhet avser kostnader
uppdragstagare
under perioden. Detta kommer att
under
merparten av utbetalningarna
arvoderingen avser
Kostnaderna
vakanta
har
med
att hantera de
som funnits. Kostnader
av it-utrustning
normalt
grund av
att arbeta flexibelt under pandemin men hanteras i
inom ram.
Prognosen
budgeterat

0 kostnaderna
vakanta

kommer vara
tillsatta.
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under

Verksamhetsbeskrivning
och LSS (lagen om
och service till vissa funktionshindrade)
de
som ska styra verksamheten. Genom insatserna ska
ekonomiska och sociala trygghet
liksom deras
i levnadsvillkor och deras
att aktivt delta i
att
i Perstorps kommun ska
trygghet i
av beviljade insatser samt vara
med
servicen och engagemanget
insatser.
arbete ska inriktas att
och utveckla
egna
resurser. Grunden
verksamheten respekt
och integritet.
till barns
ska
i fokus. Insatser
barn ska i
hand ske inom familjen och
barnets
Insatserna ska vara kostnadseffektiva och
som
bedrivas i
och
Kommunen ansvar
och
tom
och
reglerar i korthet
att medicinskt
utreda och behandla
sjukdomar skador.
en god
och en
lika villkor
alla

Periodens
Verksamhet

och omsorg

Verksamheten har under perioden arbetat med att
och
och omsorgens
genom olika satsningar. Dessa har
med bl a demens ACB som en webbaserad
utbildning som
delen av personalen
Ett annat
att klara detta med goda resultat har verksamheterna haft
av en
speciellt
handledare. Detta arbete kommer att
under
Verksamheterna har
fortsatt arbetat med att ta fram modeller
att hitta balans mellan volym och insatser. Detta
att
kunna
effekterna via framtagna nyckeltal. Bemanningstalen
att
optimera bemanningen. Genomlysning av sjuktalen
med
av det nya systemet Adato,
att kunna analysera
och att kunna arbeta effektivare med rehabutredningar.
Verksamheterna
att
medarbetare och vikarier
att minimera mer- och
Arbetet med
och
av Stratsys
Cheferna har kommit olika
i detta
arbete, dock alla
Covid-19 har
verksamheterna inom
och omsorg
mest, det finns
en komplexitet och
av de problem som
i samband med
Covid-19. Det
flera moment bl a utbildning
att minska smittspridning, anskaffning av
material, rekrytering av personal,
hantering av oro, rapportering av
till olika
och rapportering av extra kostnader mm.
Verksamhet individ och familjeomsorg
Placeringar
har
vuxna,
ett omfattande arbete med att
omorganisera
att kunna arbeta med
Perstorps kommun
i ett projekt tillsammans med
sjukhus. Projektet heter IHOPA det
bl a
digitala
av
samt en lokal utveckling av
och
Allt
att
patienten ska kunna en snabb kvalitativ
sjukhuset. Behovet av skyddsplaceringar av
i
relationer (VIN) har
budget det
2020.
har
placerat
kvinnor och barn
Perstorp
att ge skydd mot
har
betydligt, just nu
det ett arbete tillsammans med AME som
ut
att tidigt kunna ge den
till att komma i arbete och
komma i
9

i
att
Budget- och
har skjutit i
och det kan konstateras att det var en lyckad satsning att Perstorps
kommun har sin egen budget- och
att minska antalet
placerade barn.
har
igenom och nya avtal har
ytterligare
kring
kommer att ske under
Detta
att
barnets
och
att
till
med biologiska
alt
till
familjehemmen
det
Det flera insatser som
is med
till
Covid-19 bl a barn- och
samt Mobila teamets gruppverksamhet
individ- och familjeomsorgen har
alla fysiska
minimerats.
Utveckling /framtid
Det
2C8

ett aktivt arbete
att
och resultatstyrning i hela
Stratsys och
de verktyg som
och
och processer
lagrum,
delegations- och beslutsordning. Slutprodukten ska bidra till att
skapa ett tryggare
har uppdrag av
deltagit i
upphandling av nytt verksamhetssystem, denna upphandling
nu klar och det har
ett
omfattande arbete
att alla delar plats. Bl a finns
delar som handlar om automatisering
av
digital signering och dokumentation. Slutprodukten
vara klar 2022.
Ny organisation
och omsorg har beslutats, vilket
att ny enhetschef kommer att
under
och
kommer att
chefer och
medarbetare inom
och omsorg. Planeringen
i full
och tidigt i
avseende planering, ritningar och det ekonomiska
vara
pass klart att det kan presenteras i olika beslutande organ.
det
Familjens hus finns det
beslut taget om
samverkan mellan skola,
och regionen.
myndighetsutvecklare kommer att bli koordinator och
ansvara
att samordna insatserna
mellan olika
tryggt,
samverkan med mobila teamet och
. Avslutningsvis kan
att det
arbetet som
i kommunen
kring
och inkludering kommer att
positivt. Undertecknad
ansvarar
boende/segregation tillsammans med
Vitsen med det kommunala
arbetet att
respektive
ansvarar
ett
som ligger
det ordinarie

Ekonomisk analys
Tkr
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse

35 886

61 779

67 332

5 553

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader

-112 802

-211 648

-217 201

-5 553

- 76 916

- 149 869

-149 869

0

Kommunbidrag

74 934

149 869

149 869

0

resultat

-1 982

0

0

0
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Kommentarer till

redovisar ett underskott under
med 1 982 tkr.
redovisa en prognos i balans med reservation
att medel avseende
segregationsmedel
prognos bygger dessutom
statlig
merkostnader med anledning av COVID-19. Under
nettokostnaderna
COVID-19 till 2 315 tkr
Under

att man

har

att minska underskott inom
barn- och
men den kommer att redovisa underskott under 2020. En del av de
som
ger inte
2020. Den tidigare upparbetade bufferten inom
integrationsenheten
i sin helhet.
Under
har man arbetat med att
hitta en balans mellan tilldelade
resurser och
uppsatta
En del av
uppfyllda vilket haft en positiv
inverkan ekonomin samtidigt som
lyckade
aktiviteter har varit arbetet med minskade externa placeringar samtidigt som man fokuserat
mer
Det viktigt att brukarnas behov och de uppsatta
styr
resurstilldelningen i framtida budgetprocesser.
Kommentarer till prognosen

Individ-och Familjeomsorgen
kostnader

barn och

Prognosen
barn visar behov av 3
gentemot budget
1,59
familjehem visar prognosen ett behov av 38 barn i genomsnitt
gentemot budget 26 barn.
inom barn finns ett
Sammantaget visar
prognosen ett totalt underskott inom barn- och
-8 200 tkr vid
slut.
Beslut fordras om ytterligare medel

anslaget

att motverka segregation

Prognosen visar

ett behov av extra medel
att klara en budget i balans under 2020.
medel
anslaget
att motverka segregation
att viss
kostnaderna som finns inom barn- och
Detta
resulterar i en budget i balans under 2020. Detta ger dock ingen
kring det
underskott som finns inom barn- och
en ytterligare kompensation
inom ramarna
Kontinuerlig
sker
att
kostnadsutvecklingen.
kostnader

av vuxna

Behovet av skyddsplaceringar har varit stort under
avseende en stor familj har gjort att budgeten
vuxna visar ett litet underskott vid
slut.

allt en placering
Prognosen

kostnader
Prognosen
kostnader

visar ett underskott vid
synas under sommaren 2020.

Minskade kostnader

ensamkommande barn (EKB)
11

slut. En trend med

Prognosen visar minskade externa placeringskostnader samt minskade personalkostnader
verksamheten.

Integrationsenheten
Minskade nettokostnader

integrationsenheten

Prognosen
verksamheten visar ett stort
vid
slut.
beror
att de statliga bidragen
de kostnader som verksamheten har
.
personal, SFI och
prognosen i april har man tagit i
de sista besparingarna inom denna verksamhet ca 2 000 tkr. Den sen flera
upparbetade bufferten nu helt slut. Verksamhetens
motverkar delvis
underskottet inom barn- och

och Omsorg
kostnader inom
har

volymer och ett
behov hos brukarna vilket
att insatta
timmar blir
budgeterat vid
slut. grund av COVID-19 har kostnaderna
skyddsutrustning och personal
kraftigt under
I prognosen
att man
statliga bidrag
extra kostnader med anledning av COVID-19.
Minskade kostnader inom LSS/socialpsykiatrin
Verksamheten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat inom socialpsykiatrin. Prognosen
visar att man kommer att
in 366 dygn under
gentemot budget 732 dygn.
volymer inom LSS har
personalkostnader inom en del av denna verksamhet.

Investeringar

ADB-utrustning,
larm m.m.
Inventarier

Utfall
2020-06-30
254

Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse

950

950

0

0

500

500

0

Investeringar har gjorts i ett nytt verksamhetssystem (Procapita) samt Time Care Pool.
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Barn och
Verksamhetsbeskrivning
I det regelverk som styr barn- och
kommunala inriktningsbeslut
att
elevernas resultat och

verksamhet
en god kvalitet inom ramen

lagar,
och
beslutad budget. Arbetet med att

Barn- och
uppdrag att tillgodose behovet av barnomsorg och skolbarnsomsorg
barn
i
1 12
vars
eller studerar, samt
de barn som av eget behov
plats
inom
I
finns
Familjenshus och tillsyn av
pedagogisk omsorgsverksamhet etablerad orten.
GRUNDSKOLA
Parkskolan
eget

F-1, Norra Lyckan skolan 2-3 och Oderljunga skola F-5, med
med 100% rektor. Till
finns
en 100%

Centralskolan bildar
om vardera 100 % rektor.
finansieras under 2020 via riktade medel.

fritidshem bildar ett

till

rektor om 50% per

VUXENUTBILDNING, GYMNASIESKOLA
ALUC, Artur Lundkvist Utbildnings Centrum, bildar ett eget
komvuxutbildning med bl.a.
och omsorgsutbildning.

med SFI, grundvux och viss

LILLARYDSVERSTADEN
Barn- och
ansvarar sedan
verksamheten
Lillarydsverkstaden. Syftet med
verksamheten bl.a. att vara
med
och
etc i syfte att
det
att i
kunna bo kvar
man
Verksamheten finansieras dels genom
kommunbidrag men
genom legoarbeten och brukares avgifter.

Periodens
2020 starkt
och
av Coronapandemin. Vuxenutbildningen har bedrivits
distans liksom landets gymnasieskolor. Grund- och
har fungerat med normal
verksamhet som
men med,
stor
bland barnen.
Verksamheterna har
anpassa sig efter
och anvisningar inte bara vad
undervisning men
vad
matbespisning och annan verksamhet.
I samverkansprojektet med Skolverket och Mittuniversitetet
SBS har vi avslutat
den
delen som bestod i att ta fram
varje enhet. Enheternas
och vi
in i
fas av samverkansprojektet vilket
ett
samarbete med Mittuniversitetet
under de
kommande
Under perioden har
behovet av ytterligare
ytterligare
avdelningar Bokebackens
beslutade barn- och
att

I samband med
ledningsresursen
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och det har
av

inflyttning i
med ytterligare en rektor.

( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
22 116

Budget 2020
31 126

Prognos 2020
37 681

Avvikelse
6 555

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader

-115 103

-224 796

-231 351

-6 555

-92 987

-193 670

-193 670

0

Kommunbidrag

96 835

193 670

193 670

0

3 848

0

0

0

resultat

Ekonomisk analys
blev betydligt
statsbidraget
kom beskedet sent
och verksamheten fick fullt utfall
allt som
om. Det
stor
och
kompletteringar innan det slutliga beslutet kom avseende
2020. Sjukskrivningarna och
kraftigt under
Coronapandemi och det
tufft ut i
grundskoleverksamheterna att orka
detta. Nu blev det en fullkompensering av alla
p.g.a. detta
och grundskoleverksamheterna
ett litet
vilket beaktat i
fick i
budget en
nya avdelningar. Detta
att utfallet
om det kostar lite extra initialt
med ett positivt resultat i prognosen

nya platser och kommer
betydligt
nya avdelningar
upp,

i

att starta upp med
budgeterat
och
verksamheten bidra

Inom interkommunal verksamhet
lite
elevvolym till
med antalet elever
som gick ut. Ett
antal
in till gymnasiet i
med ett redan negativt
utfall i
ge ett
underskott
Intresset
att i skola i
annan kommun ser ut att
i sig. Flera
9 och
in gymnasiet i
men det
att redan vid 4
sig till Internationella Engelska skolan i
och
7
elever det
kommunala sportprofiler som lockar. Det
stor
i
hur
det blir som
verksamheten i hemkommunen
interkommunal skola.
byter
till skolstart eller lyckas ta sig in en reservplats i
av terminen.
och resursskola
platser
interkommunalt finns just nu fler som
till
gymnasiet nya som skrivs in. En viss
det finns flera elever som
egentligen brukar
platser till, men som initialt kommer kvar hemma och testa om det
fungerar.
Vuxenutbildningen har under
brottats med att en budget i balans.
kommer ytterligare
tas bort eller
i
att balansera upp.
Coronapandemin har
att det
som
kommunerna
statsbidrag
har
och givit positiva effekter men samtidigt har Covid-19
och distansstudier
fler avhoppade elever och givit negativa effekter.
Lillarydsverkstaden
ett positivt resultat
som Coronapandemin givit och bristen
14

men flagga
legoarbeten till

de negativa
vilket ger en

prognos i linje med budgeterat.
ligger ett positivt resultat vid
men har
kostnader som faktureras
och
kostnaderna under andra
kommer var
under
Totalt
ett
i linje med budgeterat.
Nedan presenteras verksamheternas utfall och den

prognosen i tabellform.

Utfall Prognos
Barn- och

96

0 Inter kommunal

21

0

2590
Fritidshem

Grundskola

Utfall Prognos

103

100

34

0

42

0

-30

0

-94

-200

0

-408

-800

700 Pedagogisk omsorg

186

0 Fritidshem

243

0

-674
535

200 Grundskola

Vuxenutbildning

-280

0 Gymnasieskola

1380

400

Svenska

-238

0

-135

-400

274

0

203

0
892

-900

invandrare

Lillarydsverkstaden
BUN
Summa:

2956

900 Summa:

Investeringar

BUN

Utfall 2020-06-30
69 721

Budget 2020
1 200 000

Prognos 2020
1 200 000

Avvikelse
0

Finns budgeterat 1 200 tkr i total investeringsbudget
Barn och
under 2020.
Det finns en plan
att nyttja investeringsmedlen under 2020 men inte mycket har hunnit
under
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Kultur och
Verksamhetsbeskrivning
Kultur- och
och fritidsaktiviteter i
Kultur- och
och

ska erbjuda alla i Perstorp
kommunal- som privat- eller
verksamheter ska,

att delta i en stor variation av kultursamarbeta med det lokala

All verksamhet inom kultur- och
ska erbjuda ett brett utbud av
fritidsaktiviteter med
kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de
delta i som erbjuds i kommunen.
De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade
delta lika villkor.

att alla ges

har genom
medverkat till att gammal som ung har
arrangemang i samarbete med olika
och kommunala

att

ta del av flera kulturella

Biblioteket
Det goda samarbetet med de
biblioteken i familjen Helsingborg
Perstorps bibliotek fortsatt ska kunna ge god service till medborgarna.

en

att

Personalen

att jobba aktivt med
och service till
och
medborgarna
bibliotekets lokaler med boken kommer, bokprat och
arbetsplatsbibliotek.
Kulturskolan
Kulturskolan utvecklar barn och ungdomars
att uttrycka sig i olika konstformer, och
till trygga och
individer. Genom att kulturskolan tar vara elevernas
inneboende talang och tror eleverna, kommer barnen att
Fritidsverksamheter
Kultur och

ansvarar
i

att

i Perstorp och ansvarar
lokaler samt verksamhets- och lokalbidrag

Perstorps

Turistverksamheten
drivits i samarbete med Plastens Hus. Perstorps kommuns
Ugglebadet, Plastens Hus och

och mest

Ugglebadet
Ugglebadet

en bra standard och erbjuder en mycket bra service till sina kunder.

16

Periodens
Fritidssektorn
grund av coronapandemin valde de
med inomhusverksamhet att minska eller
avsluta sina verksamheter.
Activa, Badmintonklubben BG 02, FK Boken och
Kampsportsklubbarna avslutade sina inomhusaktiviteter. PBIK Innebandy minskade sitt antal
och innebandyns seriespel avslutades i
Kommunen
tidigt
Ugglan att all fotbollsverksamhet kunde flytta ut
Ugglehallen och CT idrottshall.
I stort sett all idrott har under
en del
Samtliga
betala hyra

som

och sommaren varit
kommunal hyra
2020.

vilket inneburit att

sina verksamheter i kommunala lokaler slipper

har under
och sommar minskat sina
och under april och maj hade
bara

det varit ett minskat antal

har under
flyttat till andra lokaler. Flytten har tagit
juni kom verksamheten
i de
lokalerna
flytten
gjort om
till
inneburit att man kunnat ha
under sommaren.

tid att
men i
har i samband med
vilket

Ugglebadet har under
av
haft problem med klorhalten i
vilket
ett mindre antal
och ett
Policyn
gjordes om
2020 och bidrog till minskade
Ugglebadet. Coronapandemin
till
problem
Ugglebadets aktiviteter och
simskola, minisim, babysim m.m. ledde till att
verksamheten fick betala tillbaka halva avgiften till sina kunder.
satsades
uppskattat.
ca 65% (688st) elever att
beslutade
utan
ganska
trots

volleybollplan, pingisbord,
och nya leksaker vilket blivit
har haft motigt med
Covid-19 och
nog valde
ut sina gratis badkort
skolelever. Aktiviteten som
kostnadskompensation
verksamheten.
har varit
pandemi.

Kulturskolan
Kulturskolan utvecklar barn och ungdomars
att uttrycka sig i olika konstformer, och
till trygga och
individer. Genom att kulturskolan tar vara
elevernas
inneboende talang och tror
eleverna, kommer barnen att
tror vi
- mottot
skolan. Eleverna
en erfaren pedagog som utvecklar varje individ
hen befinner sig. Eleverna
samarbeta i gruppverksamheter
den gemensamma
slutproduktionen ett
som motiverar, engagerar och skapar
Kulturskolans
att i den
det finns
i
hand
de
som finns.
2020
till 40% och har
starta upp de nya
drama
och fredagskul. Drama kulturskolan kommer
att leda till teater och
till agerande
filmkamera och regissering. Fredagskul ett
som riktar sig till ungdomar med
typ av
man arbetar
med drama och dans.
med fredagskul att
skapa
och att hitta det
som individerna i gruppen tycker om.
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Tanken var att under
och

2020 att rekrytera de sista 20% som finns

Men pga. Covid 19, och de utmaningar som det
sista procentens
finns
att
elever. Bl.a. erbjuders
med, om intresset finns bland eleverna.
Under

till,

att starta

verksamheten med att rekrytera de
de befintliga
med
munspel som
kan
sin

2020
kulturskolan
mars
in de
grupper, som vi hade planerat.
gjordes en musikal-film
med instrumentaleleverna.

och undervisningar med
produktion och en

Kulturskolan har
utmaningarna med Covid-19 till en
att utveckla
webundervisning och den interaktiva webundervisningen med mycket lyckat resultat och stor
Dans, drama och fredagskuleleverna fick flera inspelade
och dans och dramalektioner
skickade till sig,
att
hemma,
att inte tappa kontakten med
Interaktiv webundervisning
nya
men i och med den
och erfarenhet vi
av
undervisningen med instrumentalelever under
2020, har
stor erfarenhet
och eleverna blivit
att
sig den undervisningen mycket effektivt.
grund av detta har
kulturskolan
agerat proaktivt
framtiden, och under juni arbetat med att planera
av ett nytt elevsystem, som
erbjuder webbaserade undervisningsplattformar,
eleverna kan
ta del av 50 000 inspelade lektioner, som ett komplement till den ordinarie
undervisningen.
eleverna och
kan
ladda upp egna inspelningar och ha iRum,
och eleverna
kontakten och kommunicerar undervisning.
Genom att det finns utrymme i budgeten under
2020, pga. att kulturskolan avvaktar med 20%
finns
under
2020 att
de startkostnader som det nya elevsystemet
De kontinuerliga driftskostnader som systemet sedan har, ryms inom den ordinarie budgeten
i framtiden.
Biblioteket
Under
har det skett en markant minskning av fysiska
biblioteket under
med personal medan fler har hittat hit under obemannat
av fysiska
medan
av e-media
Dock
antal
Familjen Helsingborg under juni och juli troligen
att fler tillbringat semestern hemma. Det har erbjudits hemleverans av
till grupper som inte
biblioteket.
Biblioteket har

Statens
blivit beviljade ett bidrag 400 tkr
att
Under sommaren har det erbjudits
i parken i samarbete med Familjens

Hus.

I stort sett alla offentliga arrangemang
in under
Flera programpunkter har kunnat
flyttas till
men under
former att de fungerar med nuvarande restriktioner.
som inte flyttbara, som valborgsfirandet, har
en del kostnader
t ex
uteblivet gage till medverkande.
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( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
2 443

Budget 2020
4 732

Prognos 2020
4 809

Avvikelse
77

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader

-16 199

-32 981

-33 058

-77

-13 756

-28 249

-28 249

0

Kommunbidrag

14 124

28 249

28 249

0

368

0

0

0

resultat

Ekonomisk analys
Kultur och
visar ett positivt utfall 368 tkr
2020.
i med att
oss ett balanserat 0 resultat med
justeringar. Ugglebadet har under
brottats med vikande
personalrelaterade
och
minskat
under
Coronapandemi.
mot budget saknas 612 tkr i
vilket inte varit
att balansera upp fullt ut mot
kostnader utan verksamheten
ett negativt resultat om 290 tkr. Vi tror inte det
att
hem allt utan i prognosen
vi oss
ett negativt utfall 250 tkr
Positiva utfall finns
Kulturskolan som inte rekryterat fullt enligt budget
men
som
med ytterligare verksamhet under
och balansera mot budgeterat
men
ett prognostiserat
om100 tkr.
finns bidragskontona i
men
dessa
delen av utbetalningarna i
vi
oss balanserat
prognostiserat resultat
fick en
budget
2020
uppdraget var att
antalet
samt
om befintliga
till
att kunna ha
och
Nya lokaler har
och verksamheten har kommit
fullt ut i sin nya regi
juni. Detta ger ett ackumulerat
197 tkr, med en
prognos
150 tkr. Turismen ser ut att ha
kostnader budgeterat i och prognostiserar med ett
positivt resultat om 50 tkr medan driftskostanderan Plastens hus har
mer budgeterat och
prognostiserar ett negativt utfall om 50tkr.
Biblioteket har haft betydligt
budgeterat
statens
utveckla biblioteken och motsvarande kostnader
till detta projekt.
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med uppdrag att

Utfall
Kultur- och
Turistverksamhet
Bidrag till
till studieorganisationer
Allm.kulturverksamheten
Plastens Hus
Kulturhus/Biograf
Bibliotek
Musikskola
Idrottsplatser o bollplaner
Idrottshallar
Ugglebadet
KFN
Summa
Vi

oss en totalprognos

Prognos

5
97
260
-8
16
-55
0
1
102
36
2
-290
197
5
368
kultur och

0
50
0
0
0
-50
0
0
100
0
0
-250
150
0
0
i balans.

Investeringar
Inventarier KFN

Utfall 2020-06-30
0

Budget 2020
350

Det budgeterat 350 tkr i investeringsbudget
ser ut i
inte medlen nyttjade under
under andra

Kultur och
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Prognos 2020
350

Avvikelse
0

under 2020. Som det
utan kommer vid behov

Verksamhetsbeskrivning
genom Plan- och
ansvarar
och bygglagen: detaljplanering, bygglov och tillsyn, strandskyddsdispenser,
kartverksamhet.
Plan- och
arbetar
Kommunstyrelsen
investeringar, gestaltning, regional utveckling,
infrastrukturplanering,
mark- och
digitalisering, GDPR, fiberutbyggnad,
samt

det

enligt planoch
projektledning
arbete,

av bostadsanpassningsbidrag.

Periodens
Ny personal har rekryterats vid
Avtal mellan kommun och IP Only har slutits
fiberutbyggnad i kommunen och nu hanteras ett stort antal avtal med
och det
praktiska
av fiberutbyggnaden i kommunen
arbetet med samordning av
kommunens digitaliseringsarbete
samt kommunens hantering av GDPR.
kontinuerligt strategiskt och operativt
kring
av
har tagit fram underlag

inriktningsbeslut kring kommunens campingplatser och
Den kommunomfattande
har antagits i
januari av
och nu arbetas en helt digital
fram.
deltar
i Region
arbete med regional utvecklingsstrategi och framtagande av regionplan. Arbetet
intensivt kring samarbete inom Familjen Helsingborg kring
Ett nytt
nytt klimat- och energiprogram
och tas fram.
En upphandling har
enligt avtal med

kart- och GIS-system och
teknik- och service,

Arbete
NSVA med flera.

Plan- och
har
haft en aktiv roll i kommunens arbete
och inkludering med fokus boende och barns- och ungas
Kommunen har haft en aktiv roll i flera
som
exempel
kring
och upprustningen kring
utformning. Bidrag
Boverket respektive
av dessa projekt.
ser en
bygglov och tillsyn.

av antal

under

vilket

att
till
samt Torggatans
har
till ett flertal
resurserna

Trots
och
av
pandemi ser
ett kommande
fortsatt
tryck verksamhetens alla delar genom ett
intresse
byggande och en
medvetenhet kring behov av planering
utveckling och
Behovet har
blivit
av mark- och exploateringskompetens.
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( Tkr)
Verksamhetens

Utfall 2020-06-30
963

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader
Kommunbidrag

-3 871

-7 241

-7 241

0

-2 908

- 5 951

-5951

0

2 975
67

5 951
0

5 951
0

0
0

resultat

Budget 2020
1 290

Prognos 2020
1 290

Avvikelse
0

Ekonomisk analys
Periodens resultat
genererat mer
I
Prognosen

67 tkr. Under perioden har ett par
budgeterat.
har
verksamheterna budget.

verksamheten

0

hanterats vilket
och nyrekrytering

stabilisera sig under

Investeringar

(Tkr)

2019

Inventarier, datautrustning
Ny Totalstation MBK

0
0
0
600

Detaljplaner
har

in.

Projekt digitalisering av detaljplaner

Utfall
2020-0630
0
192
135
0
av

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse

500
250
300
0

500
250
300
600

0

0
enligt plan.

upphandlat och arbetet inlett med konsult.
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Fakturahantering

att kunna
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alla
fyra kommuner, detta
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en
struktur kring de
som kommunen
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Upphandlings- och inPerstorps
kommun

Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Senast reviderad:
Giltig till:

Inledning
Upphandling ska
vid
av varor och
Lagen om offentlig upphandling (LOU),
Lagen om koncessionsupphandling (LUK), Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om
offentlig upphandling i
(LUF) reglerar hur en upphandling ska
ras. LOU, LUK och LUF
krav att myndigheter ska
riktlinjer
direktupphandlingar
Perstorps kommun anskaffar varje varor och
till belopp som motsvarar drygt 40 %
av kommunens totala kostnader. Det
av stor betydelse
kommunens ekonomi att
processen kring anskaffning av varor och
sker kostnadseffektivt som
Ett
tydligt regelverk och en tydlig struktur
hela anskaffningsprocessen
av
vikt. Anskaffningsprocessen innefattar behovsanalys, upphandling,
leverans, fakturahantering och
Upphandlings- och
ska ge
till hur
och
ska
agera
det
upphandling och
Med
de lagar som finns inom
ska den
vara ett
att tillskapa en kostnadseffektiv och funktionell upphandlings- och
hela kommunen.
Policyn

i

delar

kommunens

bolag.

Strategiska principer och
All upphandling ska
de
principerna
offentlig upphandling. Upphandlingar ska
med
iakttagande av
och
samt beakta de
som Perstorps kommun
Service,
och engagemang.
principer och
ska vara styrande i upphandlings- och in-

Perstorps kommun ska arbeta
att
medverka till en marknadssituation som
av
och en
fungerande konkurrens. Kommunen ska
efter att
och medelstora
att delta i de upphandlingar som

-

Upphandlingsverksamheten ska med
ett
korrekt
dande, vilket ska vara
av effektivitet, kompetens, helhetssyn, samverkan och utan

-

Upphandling ska
och planer samt

lagstiftning
kommunala
sociala,
och etiska
och minskad ekonomisk brottslighet. Dessa
kan
krav
i alla upphandlingar, men ska
i proportionerlig omfattning beroende
upphandlingens
och omfattning.

-

Upphandling och
kvalitet till
med

att inom ramen

ska
att varor,
och entreprenader
med
totalkostnad och med minsta
. Detta ska ske
de behov som finns ute i den kommunala verksamheten.
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-

Den konkurrens som finns
vara tydliga och

marknaden ska kunna utnyttjas. Upphandlingarna ska

information kring anbudsgivning ska inte
eller tvingande enligt
lagstiftning och avtal.

annat

-

vad som

-

Avtal och ramavtal ska efter
upphandling
ska finnas till att
avrop.

inom de

det

-

Kommunens ska ha en
avtalstrohet, vilket skapar
villkor vid upphandlingar.
att
avtal finnas
verksamheterna i en
planerade upphandlingar ska publiceras.

-

Om avtal saknas kan direktupphandling
om upphandlingens
understiger
det lagstadgade
direktupphandling eller om det finns synnerliga
Med synnerliga
avses
som inte kunnat
och som inte beror den egna verksamheten. Upprepade direktupphandlingar aldrig

-

Upphandlingsprocessen ska ske elektroniskt

-

Perstorps kommun ska
det
att
ska
kontraktet enligt
villkor om
semester och arbetstid som arbetstagarna som
ska
arbetet enligt kontraktet minst ska
Kommunen ska
att
att dennes
som direkt medverkar till att
ra kontraktet uppfyller dessa villkor

att
bra afdetta ska samtliga kommunens
avtalsdatabas.
och

lagstiftningens krav.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling inom kommunen ett krav, kommunen en separat juridisk enhet. Dessa upphandlingar ska hanteras av den centrala upphandlings- och
Perstorps kommun ska
efter att
ner och organisationer. Detta ska
om
ekonomiska eller andra

sina upphandlingar med andra kommufinns och om det anses ge kommunen

och organisation
och reviderar upphandlings- och

en

per

mandatperiod.
Kommunstyrelsen ytterst ansvarig
kommunens samlade upphandlings- och
samhet, och ska tillse att samordning och kontroll fungerar och att verksamheten bedrivs
ett korrekt, effektivt och
I detta ansvar ligger
att se till att en central
upphandlings- och

3

Respektive

har ansvar
att
och att utforma en organisation
centrala riktlinjer.

fungerar inom respektive
detta. Detta ska
med

an-

Funktioner
Kommunens centrala upphandlings- och
kommunens expertfunktion inom
upphandlings- och
och ska ha
och
om kommunens olika
avtal. Den ska
vara ett
till
i arbetet med upphandlingsoch
och svara
att
verksamhetsspecifika
tillgodoses i upphandlingarna. Vidare ansvarar funktionen
att det finns aktuella
linjer till denna policy samt
att utbildningsinsatser
inom upphandlings- och inUpphandlingsfunktionen ansvarar
och med andra kommuner.

att upphandlingssamverkan sker inom kommunen

ska
sig uppdaterade om kommande upphandlingsbehov insamt vara ett
till personalen i
som
upphandling och
ska
medverka i alla av
initierade upphandlingar. De
ska vara utbildade inom
om

De ska

ska med
vara utbildade inom

ramavtal

till verksamheten.

Upphandlingschef inom upphandlingsenheten
Klippan kommun samt
teknik och service
Perstorps kommun bemyndigas att
kommunen underteckna
ramavtal
varor och
det
ramavtal med intresse
flera
och/eller kommuner att
avrop.
Upphandlingschef inom upphandlingsenheten
klippans kommun samt
teknik och service
Perstorps kommun bemyndigas att
kommunen
strider mot lagstiftning
eller uppenbart
Avtal avseende leasing-/hyra som
sig
mer ett
ska
perspektiv granskas av Perstorps kommuns ekonomichef och
vice vilken tillika bemyndigas att
kommunen underteckna dessa avtal.
Till denna policy finns
i form av dokumenten
handling och
och

4

upp avtal som

finansiellt
teknik och serupp-
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Sammanfattning
En kommun
lokala
som komplement till
i ordningslagen (1993:1617), dels
att
den
ordningen offentlig
plats dels
att
att
eller egendom skadas till
av
av pyrotekniska varor.
ska beslutas av
och
till
kan
om de anses strida mot ordningslagen.
beslutade den 25 november 2009, 67 om den senaste revideringen
av de lokala
Perstorps kommun.
beslutade den
18 december 2009 (dnr 213-92259-09) att
beslut
i
om katter och
om fyrverkerier).
hade inget att erinra mot de
revideringarna i
beslut att
och
i
till
i
men
avslog
i dom den 23 juli 2010
nr 3488-10).
Kommunledningskontoret har

uppdrag tagit fram ett
till reviderade
en
av
av alkohol) och
revideringar av de tidigare
(om katter) och
(om fyrverkerier). De
av alkohol inte
att
med
centralt
i kommunen.
katter
att de, om de inte
kopplade,
ska
med halsband eller annan
som
kontakt med kattens
Vidare
att det
att
fyrverkerier
Polismyndighet, med undantag
tider i samband med
samt att
att
fyrverkerier
inom ett visst
boenden
och begravningsplatser i kommunen.
har skickats remiss
synpunkter till
Polismyndigheten.
har bland annat
ett
om att polismyndighetens
skymma
Synpunkterna har
att
har reviderats.

och till
att det vore
med
vid skyltning samt att man inte
9i

Kommunstyrelsen beslutar,
att

att
att

att omedelbart

detta till

beslutar att anta
om reviderade lokala
och med den 1 november 2020, samt
i
Utdragsbestyrkande
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att
den
ordningen offentlig
plats dels
att
att
eller egendom skadas till
av
av pyrotekniska varor.
ska beslutas av
och
till
kan
om de anses strida mot ordningslagen.
beslutade den 25 november 2009, 67 om den senaste revideringen
av de lokala
Perstorps kommun.
beslutade den 18
december 2009 (dnr 213-92259-09) att
beslut
i
om katter och
om fyrverkerier).
hade inget att erinra mot de
revideringarna i
beslut att
och
i
till
i
men
avslog
i dom den 23 juli 2010
nr 3488-10).
Kommunledningskontoret har

uppdrag tagit fram ett
till reviderade
en
av
av alkohol) och
revideringar av de tidigare
(om katter) och
(om fyrverkerier). De
av alkohol inte
att
med
centralt
i kommunen.
katter
att de, om de inte
kopplade,
ska
med halsband eller annan
som
kontakt med kattens
Vidare
att det
att
fyrverkerier
Polismyndighet, med undantag
tider i samband med
samt att
att
fyrverkerier
inom ett visst
boenden
och begravningsplatser i kommunen.
har skickats remiss
synpunkter till
Polismyndigheten.
har bland annat
ett
om att polismyndighetens
skymma
Synpunkterna har
att
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Kommunstyrelsen beslutar,
att

att

beslutar att anta
om reviderade lokala
och med den 1 november 2020, samt att omedelbart

att
detta till
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Alexander Hovander
Teknik & service
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2008.245

X

LOKALA
PERSTORPS KOMMUN
Beslutade av
25.

den 1996-08-21.
i kraft [ange datum].

Perstorps kommun
bemyndigande
kommuner och
ordningslagen (1993:1617).

med

2004-05-24 och 2009-11-

av 1
att meddela lokala

(1993:1632) med
enligt

och

1
om
ordning och
offentlig plats
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala
ytterligare
om hur den
ordningen i Perstorps kommun skall
i 22 har till syfte att
egendom och djurs lidande till
av
2
enligt 1 kap. 2

skador
eller
av pyrotekniska varor.

alla platser inom kommunen som offentlig plats
stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

som kommunen har
om torghandel.

till torghandel

kommunens

3 Vid
av 3 kap. ordningslagen och dessa
skall, med
av
1 kap. 2 andra stycket ordningslagen,
med offentlig
plats: begravningsplatser, idrottsplatser och badplatser som inte ligger inom detaljplan.

4

Innan polismyndigheten fattar beslut om
12 20 21 och 22
kommunen ges

enligt 7 10
att yttra sig.

stycket, 11

Lastning av varor m m

5

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som
vad som
att undvika att
genom damm, spill eller
lukt.

Avlastning och
ningsutrustningar och
hindras.

av gods

inte ske
att brandposter,
blockeras eller att

ansvarig

arbete

PERSTORPS KOMMUNS

Schaktning,

mm

6 Den som ansvarig
upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning,
eller annat liknande arbete skall se till att det sker
ett
att
minsta
buller
7 Arbete som orsakar
buller
personer
offentliga platser, t. ex.
stenkrossnrng,
och nitning,
inte ske utan polismyndighetens
Containrar
eller
8
en offentlig plats,

till en container, som skall
skyldig att tydligt
containern med
namn, adress och telefonnummer.

upp
eller

Markiser, flaggor, skyltar och s.k. gatupratare
9

Markiser, flaggor och skyltar
inte
2,50 meter eller
4,60 meter.

upp
en

att de skjuter ut

en

S.k. trottoarpratare skall vara
med en minst 10 cm
runt
hela den markyta som skylten upptar och
att de ej
naturliga
och
en fara
synskadade.
skall
vara i kontrast och skylten skall vara
med
namn och telefonnummer.
inte i
polismyndigheten.

fall skymmas. Vid placering av skylt

av

Affischering
inte utan
av
10 Affischer, annonser eller liknande anslag
digheten
upp
staket, stolpar eller liknande som vetter mot
offentlig plats.

anordningar som
att

inte
att
upp anslag
tavlor, pelare eller andra liknande
avsedda
detta
Inte heller
upp annonser och andra
som avser
byggnad
finns.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
offentliga platser,
inte ske genom
eller liknande utan
av
polismyndigheten.

11

PERSTORPS KOMMUNS

Insamling av pengar

12 Polismyndighetens
om insamlingen inte

led i en

Polismyndighetens
eller i samband med

insamling av pengar i
eller liknande,
sammankomst eller offentlig

inte
insamling sker till
av gatumusik.

av alkohol

13 Spritdrycker, vin och
inte,
beviljats,
inom
som
Torget, Wilhelm Wendts park, Ybbes plats,
Stadsparken och de offentliga platserna vid
.
Undantag
avseende Stadsparken
med
sammankomst eller offentlig
med polismyndigheten.

inte
markerats
karta i bilaga X,
Lundholms
,
och korsningen vid
om det
motiverat i samband
medges av kommunen efter

Camping

endast ske

angivna platser.

Hundar
den som tagit emot en hund
15 Hundens
som endast
en hund skyldig att
Det som
i dessa paragrafer
inte
ledarhund
service- och signalhund
funktionshindrad person eller

16

Hundar skall

Tikar skall under

kopplade inom

Detaljplanelagt

kopplade inom hela kommunen, dock inte inom

en hund inte
kopplad skall den ha halsband
adress och telefonnummer.
Hundar

inte vistas

eller nyttjande eller den
i 16 och 17
synskadad person,
polishund i

sig med

begravningsplatser och

17 Om hund
parker inom detaljplanelagt
hunden till
eller nyttjande att
idrottsplatser.

namn,

lekplatser.

plats, som
det
fast

av gatumark eller anlagda
eller den som mottagit
Detsamma

starkcider,
2,25

Eller: Alkoholhaltiga drycker ((med en alkoholhalt
2,25 volymprocent))
Se t.ex.
https://www.uppsala.se/contentassets/75adb931929b4
8a49a675af5a5c5ff47/lokala-ordningsforeskrifter.pdf
Kommentar [E2]:

Camping

14

Kommentar [E1]: Ev. ska man
med en alkoholhalt
volymprocent

detta korrekt beskrivet?

PERSTORPS KOMMUNS

Katter

18 Kattens
som endast

den som tagit emot en katt
en katt skyldig att

19 Katt skall
offentlig plats.

under

eller nyttjande eller den
i 19.

tillsyn att den ej

eller

skada inom
Kommentar [E3]: Gotland har en
i sina
som motsvarar den
som blev
Det inte
vanligt med
i
kommunala
men de
Om man vill ha en
en
omskrivning
(ej lika ingripande som
om ni
en
kattskrivning. Finns en risk att
anser att
det
att reglera katter.

en katt vistas utomhus ska katten,
den inte
kopplad,
halsband med
namn, adress och telefonnummer eller vara
annat
som
kontakt med
.
och skjutning med eldvapen m m

20
av polismyndigheten
eldvapen inom detaljplanelagt
21 Luft-,
offentlig eller

och

och paintballvapen samt pil- och
plats.

Undantag kan medges genom
som innefattar
vapen.

av polismyndigheten

skjutning med

I andra stycket
man lyfta in att
som alternativ om katten inte kopplad. Flera
kommuner har enbart detta om katter i sina
Se t.ex. Stockholm, Falkenberg m.fl.

inte
arrangemang

Fyrverkeri
att utan
av polismyndighet
22 Det
inom detaljplanelagt
i hela kommunen, med undantag
den 31 december till klockan 01.00 den 1 januari.

pyrotekniska varor
tiden klockan 23.00

Inom 200 meter
platser
hela
mellan
klockan 23.00 den 31 december och klockan 01.00 den
januari, som
markerats
karta i bilaga X :
och
det
boendet Bokeliden,
rehabcenter, och
begravningsplatser.
Adressnummermarkering
ett adressnummer, skall vara
med adress23 Varje fastighet, som
nummerskylt eller
annat
med adressnumret. Skylten eller
skall
upp
plats och
vid fastighetens
eller
infart och skall vara
synlig
den gata,
eller offentlig plats adressnumret
avser. Markeringen
och bekostas av
Avgift

24
av

att

offentlig plats

av offentlig plats och
som kommunen
med
plats har kommunen
att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats

Kommentar [E4]: att man
upp
under
(jfr med
uttalanden i beslutet)
att man anger en
200 m till vissa
platser,
att
begreppet
anslutning
och att man tar bort skolor,
Motsvarar Vellinge kommuns skrivning.

PERSTORPS KOMMUNS
av lokal

25 Den som
stycket , 11 12
stycket,
I ordningslagen finns

eller av oaktsamhet bryter mot
av 5 - 9
10
stycket, 13
14,
16- 17, 19 - 20, 21
22 - 23 kan
till
enligt 3 kap. 22 Ordningslagen.
om

och

PERSTORPS KOMMUNS
2008.245

20I0-01-0 I

LOKALA
PERSTORPS KOMMUN
Beslutade av
25.

den 1996-08-21.
2004-05-24 och 2009-11i kraft [ange datum] 2010-01-01.

Perstorps kommun
bemyndigande
kommuner och
ordningslagen (1993:1617).

med

av 1
att meddela lokala

(1993:1632) med
enligt

och

1
om
ordning och
offentlig plats
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala
ytterligare
om hur den
ordningen i Perstorps kommun skall
i 22 har till syfte att
egendom och djurs lidande till
av
2
enligt 1 kap. 2

skador
eller
av pyrotekniska varor.

alla platser inom kommunen som offentlig plats
stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

som kommunen har
om torghandel.

till torghandel

kommunens

3 Vid
av 3 kap. ordningslagen och dessa
skall, med
av
1 kap. 2 andra stycket ordningslagen,
med offentlig
plats: begravningsplatser, idrottsplatser och badplatser som inte ligger inom detaljplan.

4

Innan polismyndigheten fattar beslut om
12 20 21 och 22
kommunen ges

enligt 7 10
att yttra sig.

stycket, 11

Lastning av varor m m

5

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som
vad som
att undvika att
genom damm, spill eller
lukt.

Avlastning och
ningsutrustningar och
hindras.

av gods

inte ske
att brandposter,
blockeras eller att

ansvarig

arbete

PERSTORPS KOMMUNS

2009.245

Schaktning,

2010-01-01

mm

6 Den som ansvarig
upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning,
eller annat liknande arbete skall se till att det sker
ett
att
minsta
buller
7 Arbete som orsakar
buller
personer
offentliga platser, t. ex.
stenkrossnrng,
och nitning,
inte ske utan polismyndighetens
Containrar
eller
8
en offentlig plats,

till en container, som skall
skyldig att tydligt
containern med
namn, adress och telefonnummer.

upp
eller

Markiser, flaggor, skyltar och s.k. gatupratare
9

Markiser, flaggor och skyltar
inte
2,50 meter eller
4,60 meter.

upp
en

att de skjuter ut

en

S.k. trottoarpratare skall vara
med en minst 10 cm
runt
hela den markyta som skylten upptar och
att de ej
naturliga
och
en fara
synskadade.
skall
vara i kontrast och skylten skall vara
med
namn och telefonnummer.
inte i
polismyndigheten.

fall skymmas. Vid placering av skylt

av

Affischering

1O Affischer, annonser eller liknande anslag
inte utan
av
digheten
upp
staket, stolpar eller liknande som vetter mot
offentlig plats.
anordningar som
att

inte
att
upp anslag
tavlor, pelare eller andra liknande
avsedda
detta
Inte heller
upp annonser och andra
som avser
byggnad
finns.

11 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
offentliga platser,
polismyndigheten.

inte ske genom

eller liknande utan

av

PERSTORPS KOMMUNS

2009.245

20I0-01-01

Insamling av pengar

12 Polismyndighetens
om insamlingen inte

led i en

Polismyndighetens
eller i samband med

insamling av pengar i
eller liknande,
sammankomst eller offentlig

inte
insamling sker till
av gatumusik.

av alkohol
inte,
13 Spritdrycker, vin och
beviljats,
inom
, som
Torget, Wilhelm Wendts park, Ybbes plats,
Stadsparken och de offentliga platserna vid
.
Undantag
samband med
polismyndigheten.

inte
markerats
karta i bilaga X,:
Lundholms
, samt
och korsningen vid

avseende Stadsparken
om
sammankomst eller offentlig

det

finnes motiverat i
medges av

Camping

endast ske

angivna platser.

Hundar
15 Hundens
den som tagit emot en hund
som endast
en hund skyldig att
Det som
i dessa paragrafer
inte
ledarhund
service- och signalhund
funktionshindrad person eller

16

skall

Tikar skall under

kopplade inom

Detaljplanelagt

kopplade inom hela kommunen, dock inte inom

en hund inte
kopplad skall den ha halsband
adress och telefonnummer.
Hundar

inte vistas

eller nyttjande eller den
i 16 och 17
synskadad person,
polishund i

sig med

begravningsplatser och

17 Om hund
parker inom detaljplanelagt
hunden till
eller nyttjande att
idrottsplatser.

namn,

lekplatser.

plats, som
det
fast

av gatumark eller anlagda
eller den som mottagit
Detsamma

starkcider,
2,25

Eller: Alkoholhaltiga drycker ((med en alkoholhalt
2,25 volymprocent))
Se t.ex.
https://www.uppsala.se/contentassets/75adb931929b4
8a49a675af5a5c5ff47/lokala-ordningsforeskrifter.pdf
Kommentar [E2]:

Camping

14

Kommentar [E1]: Ev. ska man
med en alkoholhalt
volymprocent

detta korrekt beskrivet?
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2009.245

2010-01-01

Katter
18 Kattens
som endast

den som tagit emot en katt
en katt skyldig att

19 Katt skall
offentlig plats

under
annat

tillsyn att den ej
omgivningen. Katt

eller nyttjande eller den
i 19.
eller
skada inom
ej vistas
lekplats.

katt, som huvudsakligen vistas inom detaljplanelagt
skall
en katt vistas utomhus ska katten,
den inte
kopplad,
halsband
med
namn, adress och telefonnummer . Katt
eller vara IDannat
som
kontakt med
att
kan identifieras.
och skjutning med eldvapen m m

20
av polismyndigheten
eldvapen inom detaljplanelagt
21 Luft-,
offentlig eller

och

och paintballvapen samt pil- och
plats.

Undantag kan medges genom
som innefattar
vapen.

skjutning med

Kommentar [E3]: Gotland har en
i sina
som motsvarar den
som blev
Det inte
vanligt med
i
kommunala
men de
Om man vill ha en
en
omskrivning
(ej lika ingripande som
om ni
en
kattskrivning. Finns en risk att
anser att
det
att reglera katter.
I andra stycket
man lyfta in att
som alternativ om katten inte kopplad. Flera
kommuner har enbart detta om katter i sina
Se t.ex. Stockholm, Falkenberg m.fl.

inte

av polismyndigheten

arrangemang

Fyrverkeri
22 Det
att utan
av polismyndighet
inom detaljplanelagt
i hela kommunen, med undantag
den 31 december till klockan 01.00 den 1 januari.
av polismyndighet
- se bilaga.

att

inom detaljplanelagt

att en

skall hanteras
att den
och beredskap, MSB.
kallade
att avge knall,
inte
av MSB.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

pyrotekniska varor
tiden klockan 23.00

av Myndigheten
vars huvudsakliga syfte

endast hanteras av den som fyllt 18

till uppskjutning av fyrverkerier
ej meddelas pInom 200 meter
platser
hela
mellan klockan 23.00 den 31
december och klockan 01.00 den
januari, som
markerats
karta i bilaga
Xi
anslutning till :
och
det
boendet
Bokeliden,
rehabcenter, skolor och
kyrkor,
begravningsplatser och
.
Polismyndigheten
dock
att meddela undantag
stycket
det traditionella fyrverkeriet i Stadsparken

i

Adressnummermarkering
23 Varje fastighet, som

ett adressnummer, skall vara

med adress-

Kommentar [E4]: att man
upp
under
(jfr med
uttalanden i beslutet)
att man anger en
200 m till vissa
platser,
att
begreppet
anslutning
och att man tar bort skolor,
Motsvarar Vellinge kommuns skrivning.

PERSTORPS KOMMUNS
nummerskylt eller
annat
med adressnumret. Skylten eller
skall
upp
plats och
vid fastighetens
eller
infart och skall vara
synlig
den gata,
eller offentlig plats adressnumret
avser. Markeringen
och bekostas av
Avgift

24

att

offentlig plats

av offentlig plats och
som kommunen
med
plats har kommunen
att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats

av
av lokal

25 Den som
stycket , 11 12
stycket,
I ordningslagen finns

eller av oaktsamhet bryter mot
av 5 - 9
10
stycket, 13
14,
16- 17, 19 - 20, 21
22 - 23 kan
till
enligt 3 kap. 22 Ordningslagen.
om

och

