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§ 93 
 
Information från Svenskt Näringsliv 

 
 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 94 
 
Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
2020/204 
 
Sammanfattning 
Föreligger förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.  
 
Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget kommande budgetförslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag för respektive nämnd enligt framtaget 

förslag, 
 

2. att godkänna investeringsbudget och plan för 2021-2023 enligt framtaget förslag, 
 
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig 

investeringsram samt besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell 
karaktär, 

 
4. att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2021, 

 
5. att godkänna ekonomisk plan för 2022 och 2023 enligt framtaget förslag, 

 
6. att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag, 

 
7. att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2021 för Perstorps kommun till 20,81 
 
8. att godkänna taxehöjning med 6 % för VA 2021 enligt NSVAs affärsplan 
 
9. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under 

finansieringsverksamheten under åren 2021 - 2022, och att en eventuell fördelning av 
dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, 

 
10. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till 

pensionsskulden under år 2021, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av 
intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning, samt 

 
11. att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2021 till maximalt 40 mnkr samt 

besluta omsätta, det vill säga upplåning till motsvarande belopp, de lån som förfaller 
under 2021 
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§ 95 
 
Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines 
stiftelse 
2020/212 
 
Sammanfattning 
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse är i behov av en auktoriserad revisor. 
Tidigare har stiftelsen har haft samma auktoriserade revisor som kommunen. Från de 
förtroendevalda revisorerna har inkommit ett förslag att kommunfullmäktige ska uppdra 
åt revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines 
stiftelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppdra åt revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines 
stiftelse 
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§ 96 
 
Hemställan från AV Media Skåne att anta nya 
medlemskommuner samt att godkänna ny förbundsordning 
2020/214 
 
Sammanfattning 
Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap i AV Media Skåne. Under 
året har medlemsdialoger genomförts med syfte att ge bakgrund till processen om nya 
medlemmar i förbundet. Direktionen har enhälligt fattat beslut om att godkänna 
kommunernas ansökan. de nya medlemmarna kommer att medverka till att förbundet 
stärks juridiskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 
 
Förslag till ny förbundsordning har tagits fram. Revideringen rör följande paragrafer: 
§ 2 avseende medlemmar, 
§ 5 avseende direktionens organisation och mandattid, 
§ 7 avseende initiativrätt, samt 
§ 11 avseende fördelning av förbundets resultat 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att anta Kristianstad, Höör och Hörby som nya medlemmar i kommunalförbundet AV 
Media Skåne med inträde i förbundet 1 januari 2021, samt 
 
att anta förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2021 
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§ 97 
 
Information om Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik 
2020/217 
 
Sammanfattning 
Mattias Bjellvi, plan-/byggchef redogör för Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik och vad de specifikt innebär för Perstorp. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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§ 98 
 
Detaljplan för Bälinge 15:252 m.fl. - Beslut om antagande 
2020/216 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på 
fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även 
säkerställa strandskyddets värden i och med att delar av planområdet ligger inom 
strandskyddat område. Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för 
området, så att karaktären bibehålls. Detaljplanen hanteras med s.k. utökat 
planförfarande och ska antas av kommunfullmäktige. Då detaljplanen ändrats väsentligt 
sedan granskningstillfället sändes planen på en andra granskning. Planen har reviderats 
utifrån inkomna synpunkter och föreslås bli antagen av kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att anta detaljplan för Bälinge 15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen.  
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§ 99 
 
Information om evakuering av kommunhus 
 
 
Sammanfattning 
Alexander Hovander, förvaltningschef teknik & service redogör för den kommande 
evakueringen ur kommunhuset samt kostnadsbilden för densamma.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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§ 100 
 
Meddelanden 
2020/2 
 
Sammanfattning 
Protokoll Nårab 200925 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
att notera protokollet 
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