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Kommunstyrelsens
En budget som
Perstorp
in i 2021 med
2020 var ett med stora
medborgare
och medarbetare men
ett
perspektiv. Situationen kring de
ekonomiska konsekvenserna extremt
att
och kommer troligen att
I skatteunderlaget
stora satsningar i
generella och riktade statsbidrag
samtidigt som de trappas av 2022-2023. Detta
att budgeten
2021
balansera mellan
prioriteringar i verksamheter som extra utsatta och ett mod att
satsa
framtiden.
En budget som prioriterar
Sveriges och
Perstorps
arbetsmarknadsenhetens arbete
att
genom ett aktivt samarbete tillsammans med
Som ett led i ett
verksamhet

till
av pandemin
medborgare till
i projektet

arbete

ut.

det

Detta sker

arbetet inom Centralskolans

kostnader avseende familjehemsplacerade barn har under
tid varit
av verksamhet har gjorts och effektiviseringar
I budget 2021
ett tillskott till
denna verksamhet
att ges
att komma i ekonomisk balans och fokusera
verksamhetsutveckling.
kostnader
ekonomiskt
prognostiseras
i landet till
av
en prioritering
detta.
En budget med framtidstro!
Budgeten
2021 skapar en grund
framtiden. Den innefattar satsningar inom flertalet av
kommunens verksamheter. Dessa innefattar tidigare beslutade investeringar
ombyggnation av
Centralskolan och
Dessutom restaurerar Perstorps
Centrumhuset
kommunen. I budget 2021
det medel i investeringsbudgeten
och destinationsutveckling
att skapa ett attraktivt Perstorp.
Verksamhetsutveckling och
Arbetet avseende
medborgarna.
inom

fortsatt god i kommunens samtliga verksamheter.
kommunens nya
att ge
service till
och
ge effekter redan under 2021
Goda
Barn och unga samt Goda

Perstorps kommun har fortsatt goda
bra resultat!

att leverera god kommunal verksamhet och

Torgny Lindau
Kommunstyrelsens
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Hur planeras skattepengarna att
Kommunens verksamhet finansieras till
delen av kommunalskatt.
varje
hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i kommunalskatt. Nedan illustreras hur
100 kr i skatt
under 2021. Den
delen av
inom
barn- och
samt
innefattas verksamheter
grundskola,
och

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde en skatteunderlagsprognos under maj
som var
resultatet av ett scenario grund av Covid-19 pandemin och det extremt
detta gav.
Vilken effekt skulle detta ge BNP och
hela
stod
extrem
i
produktion och
Sveriges ekonomi
av
sjunkande
inhemsk
fallande export. Redan
sommaren stod det klart att det 2:a
kvartalets
i
produktion och
var
vad som antogs i
skatteunderlagsprognosen. Den realekonomiska kalkylen skrivs
ner men trots det syns en
skatteunderlagsprognos i september. Anledningen att
ser ut att bli
starkare vad som
sommaren, som en
av stora utbetalningar av
Kommuner och regioner fick
avseende hur

rekordtid
detta skulle

om i sitt

att leverera

parallellt med

Scenariot som presenterades av SKR baserades ett relativt positivt scenario
smittspridningen
mattas av under sommaren. Skatteunderlagsprognosen som fortsatt beskrivs som ett
scenario
fortsatt
med dessa antaganden.
dock stor framtida
smittspridning inte
att
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Redan 2019 hade Sverige en
konjunktur inom arbetsmarknaden antalet arbetade
timmar minskar. Detta grunden
hur skattunderlaget
I scenariot
arbetade
timmar falla ytterligare och
SKR
att
kommer att
sig kvar till 2023 trots en snabb
av BNP och arbetsmarknad under 2021-2023.
Effekterna av Covid-19 kommer
under
tid
Risken med en
i skatteunderlaget
att skattunderlaget urholkas.
Skatteunderlaget ska
pris- och
det
och
en
befolkning. Staten har under
lagt ett flertal krispaket under 2020 med 15,75 miljarder
kronor
att motverka detta samt 8,75 miljarder kronor
2021. Flerparten av
syftar till
att minska effekterna 2020 men SKR har vid flertal
att effekterna av pandemin
kommer
sig ett par
Ett resultat av detta att ytterligare 10 miljarder har tillskjutits
till kommuner och regioner
att
dessa under
under 2021, tillskottet
minskar till 5 miljarder under 2022.
En samlad bild av konsekvenserna
kommunerna
tidig att ge.
och
kostnader har
och staten har gett
inom
och
I
ett permanent riktat bidrag 4 miljarder kronor utan
krav bemanning eller likande. Dessutom
omsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.
det ekonomiska
att
till
av att
stiger snabbt och
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade
SKR
att det
2021 kommer
med 30 % i landet. Tidigare erfarenheter av kriser leder ofta
till en
social oro. Med en
ekonomisk stress och andra sociala problem kan en
belastning inom
bli effekten.
Regeringen aviserade i
1 miljard kronor till skolan
att skapa
kommuner att kunna erbjuda
undervisningstid,
och
personalen. Satsningen
enbart 2021 och finansieras delvis genom att man
avslutar satsningen
500 miljoner kronor.
Under 2021
385 miljoner kronor som fokuseras skolor i
med socioekonomiska
utmaningar till bland annat
undervisningstid och mer
I
vet SKR inte om hur
eller villkor
dessa bidrag kommer att
inom yrkesvux sker
staten medfinansierar 7/10 platser
tidigare som motsvarat 5/10 platser.
Inom kultursidan
och
riktade bidrag
att
kulturverksamheten.
mot segregation har tidigare riktats mot 32 kommuner, varav Perstorp har varit en av
dessa. Denna satsning finns inte med 2021 och
aviseras 250 miljoner i bidrag
minska och motverka segregation. Dessa medel kommer att
efter
250
miljoner
sociala insatser i socioekonomiskt utsatta
Hur dessa medel
oklart.

att

Pandemin har
och
inom alla branscher,
inom
och
omsorgssektorn men
gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivit distansundervisning.
Kommuner har agerat skyndsamt
att hindra och minska smittspridning. Fortsatt arbete kommer
inom exempelvis rehabiliteringsinsatser
den akuta fasen
En aspekt som inte enbart varit negativ med pandemin
av digitala kanaler. Nya
har mer eller mindre
av dessa troligtvis kommer finnas kvar
efter krisen.
data en strategisk resurs har SKR
regeringen att en digital infrastruktur
mellan stat och
i syfte att etablera en
samfinansiering av
4

investeringar
och regioner

digitala
till att fokusera

Genom att
arbete.

kan kommuner

Kommunutredningen
Under
har
avseende kommuners framtida utmaningar samlats i den kallade
kommunutredningen. Den ska
och ute remissrunda. De
som
har
dels att staten ska
skulder och
de kommuner som frivilligt
sig samman vilket blir
kostsamt
staten, dels att personer som
sig och arbetar i
av de knappt 60
landsbygdskommunerna ska studieskuldsavskrivning.
Utredningen
att staten
ska
sig av andra
riktade statsbidrag
eller
grupperas inom
och inte specificeras som de
idag. Om
medlen
under mer
de
till generella statsbidrag. SKR har
sig positiv
till detta
av bidragen
administrativa resurser och
till viss del
Det skulle
bidra till att
effektivitet av bidragen kommuner
kan
insatser
behoven som
En

av samtliga

i syfte att

ekonomisk

Utredningen ser
negativt
kommuners
att klara framtida utmaningar
och pekar att de inte kommer ha ett
rekryteringsunderlag och
bli alltmer
beroende av
SKR:s slutsats visar dock
data
samtliga kommuners
demografiska utmaning mellan 2018 och 2030
endast ett svagt samband mellan
kommunstorlek och demografisk utmaning kommande
Alla

vidare utredning men dessa

bevakas

SKR maj och september 2020)
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Den kommunala koncernen
Nedan presenteras hur kommunen

organiserad
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God ekonomisk
Perstorps kommun i en
hur vi leder och styr med
av
budgeten ska ange finansiella och

och utvecklingsresa. En del i den utvecklingsresan handlar om
och ekonomi. Kommunallagen anger att kommuner i
som av betydelse
god ekonomisk

Under

med bra
i kommunens skattunderlag
kommunen normalt en positiv
och det samma
med motsvarande negativa
i
tider.
att undvika besparingar vid
tider
kommunen
ett
under
goda tider som kan
vid
tider.
tryggar ett politiskt handlingsutrymme,
satsningar och
utveckling och
Syftet med kommunens
och utvecklingen men
prioriterade
politikens

resultatstyrning
att fokusera den
som politiken

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

Kommunens
grundar sig i Perstorps vision som beslutas av
Perstorps kommun 2030 ger en riktning mot framtiden.
skolutveckling
framtidens unga
viktig och skolan en attraktiv arbetsplats med
till vidareutbildning. Perstorp ska
ta
till vara den enskildes behov och ha ett bra
Perstorp ska vara en kommun
som levererar god service till
med
delaktighet via
dialog.
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

2021
har

sex

som ska bidra till en effektivare styrning och
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M lomr de

Kommunfullm ktigem l
Perstorps kommun r en plats
En ppen och
d r varje kommuninv nare
modern kommun i
k nner sig trygg och delaktig i
framkant
platsens utveckling
Det ska vara enkelt att vara
f retagare i Perstorp En kommun f r
kommunens kontakter med
arbete och
f retagen ska k nnetecknas av
f retagande
professionellt bem tande,
servicek nsla och
l sningsfokus
Perstorpsborna ska ha tillg ng
till en varierad arbetsmarknad
och ges f ruts ttningar f r
sj lvf rs rjning

Indikatorer
*Anm lda v ldsbrott, antal/100 000 inv
*Delaktighetsindex, andel (%) av maxpo ng
*N jd Region-Index - Trygghet

*F retagsklimat enl. Svenskt N ringsliv, ranking
* Nyregistrerade f retag, antal/1000 inv nare

* F rv rvsarbetande inv nare 20-64 r, andel
(%) *Vuxna bist ndsmottagare med l ngvarigt
ekonomiskt bist nd, andel (%)
* Arbetsl shet 18-64 r, andel (%) av bef.
* Inv nare 0-19 r i ekonomiskt utsatta hush ll,
Perstorps barn och unga ska f
andel (%)
det st d de beh ver f r att
En kreativ kommun
* Elever i k 9 som r beh riga till yrkesprogram,
v xa upp under trygga och
f r barn och unga
hemkommun, andel (%)
j mlika f rh llanden och
*Elever i k 9: Jag k nner mig trygg i skolan,
utveckla sin fulla kapacitet.
positiva svar, andel (%)
Perstorps kommuninv nare
* Andel som f r svar p e-post inom en dag, (%)
med behov av st d och hj lp *Andel som tar kontakt med kommunen via
En kommun f r alla ska f ett professionellt
telefon som f r ett direkt svar p en enkel fr ga,
bem tande pr glat av service (%)
* N jd Medborgar-Index och engagemang.
Bem tande, tillg nglighet
* Energianv ndning i kommunens lokaler
(kWh/m2) *Milj bilar i kommunorganisationen,
Perstorp ska vara ett h llbart
andel (%)
* Tillg ng till bredband om minst
Ett h llbart samh lle samh lle - socialt, ekonomiskt
100 Mbit/s, andel (%)
och milj m ssigt
* Tr ngboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3,
andel (%)
Kommunens resultat ska
uppg till minst 2% i
* Soliditet kommun, (%)
f rh llande till skatter,
* Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska
generella statsbidrag och
under en rullande fyra(4) rs period uppg till 98%
finansnetto under en rullande
* Kommunens skulds ttningsgrad
fyra (4) rsperiod f r
skattefinansierad verksamhet.
Perstorps kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare med
* Sjukfr nvaro hos medarbetarna (%)
En kommun med attraktiva arbetsplatser. En
*Heltidsanst llda m nadsavl nade, kommun,
bra arbetsvillkor
gemensam ledar- och
andel (%)
och attraktiva
medarbetarfilosofi ska
*Medarbetarengagemang (HME) totalt
arbetsplatser
efterlevas d r Engagemang,
kommunen - Totalindex
Service och Bem tande r
ledorden
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Ekonomistyrningsprocessen
God ekonomisk
Perstorps kommuns del blir att
klara
mellan uppsatta
och en ekonomi i balans. En annan viktig faktor
av en god
och
tillsammans med
att vid behov vidta korrigerande
budgeten i form av ett kommunbidrag. Det
sedan
att inom de ekonomiska ramarna uppfylla de
och lagar som
verksamheten.
Ekonomistyrningsprocessen
hela
en helhetssyn kring ett flertal aspekter
in.
de ekonomiska variablerna
tas till
kvalitet,
et cetera. Kraven
i
en effektiv process
samtidigt som utrymme till dialog
Detta
en tydlig
process och
definierade roller och
Budget
Kommunbidrag per
genom de
tilldelade medel och
efterlevs.

av

samt ger direktiv kring inriktning och
till respektive verksamhet. Ansvarig
en internbudget samt ansvarar
att
och lagkrav

beslutar om investeringsvolym. Kommunstyrelsen kan i
omdisponering av medel mellan investeringsprojekt under
Kommunstyrelsen har det
skapa

ansvaret
och

fall

ska vara
dialog.

ska
redovisa sex ekonomiska
och tre
Tertialrapport
resultat i
till

av
tertialrapporter, en
redovisar ekonomiska och
uppdrag.

ska alltid, inom ramen
sitt uppdrag, vidta
budgetbalans vid
ansvar
i att antingen
besluta om
eller ge
till
vara att
kan
till
endast i de fall
helt saknar
att vidta
inom det egna
I de fall
med uppdraget
beslut i
process hanteras i samband med de ekonomiska redovisningarna.
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slut.

Denna

mycket
utvecklingen
och de
effekt av det
under
avseende total budgettilldelning i

till
av Coronapandemin. Den fortsatta
effekterna
i
inte fullt ut att
Som en
antogs inga
i juni. Beslut fattas
i november.

Skatteunderlagsprognos
i enlighet med SKR:s skatteunderlagsprognos
september 2020.
Dessutom det tillskott om 5 miljoner kronor ( 10 miljarder)
2021
att
under pandemin
i
och 2,5 miljoner
2022. Den riktade satsningen inom
inte medtagen. Dessa medel rekvirerar
separat. Det samma
riktade bidrag till olika verksamheter.

Skattunderlaget
de kommande
bygger demografin
till
avlidna,
utflyttade och inflyttade
En bevakning avseende befolkningsutvecklingen
de antaganden som
differenser i prognosen ger stor effekt i
skatteunderlaget.
Befolkning

Antal

Utfall 2018

7479

Utfall 2019

7463

Budget 2020

7501

Budget 2021

7490

Budget 2022

7500

Budget 2023

7520

Givet dessa

har budgetunderlaget
10

nedan.

Kompensation
volym och
sker till verksamheten
SKR:s
avseende
inflation samt riktade anslag
lokalkostnader. Viss justering
kapitalkostnader
befintliga avskrivningar samt avskrivning nya investeringar.
2020 och
inte beslutad och
uppskattad. Arbetsgivaravgiften och
fortsatt
Detta skapar en bra grund

tid 2 % i
till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.
de investeringar i lokaler som
de kommande

budget 2021 kommer overheadkostnader inte att
ut respektive
utan hanteras
inom respektive verksamhet
kostnaden uppkommer. Justering av denna effekt har gjorts mellan
med totalt 5,3 mnkr.

Planeringsf ruts ttningar
Skattesats
Resultat %
L neuppr kning mnkr
Inflation %
Po-p l gg %
Internr nta %

2020

2021
2022
20,81
20,81
2,50
2,20
5,00
4,80
0,00
0,70
40,22
40,22
1,50
1,50

2023
20,81
2,00
5,00
1,80
40,22
1,50

20,81
1,50
5,00
1,80
40,22
1,50

Lokalbehov
Under kommande
kommunen
skola,
och kommunhus.

stora och

Beslut
Centralskolans renovering och tillbyggnad
2021
prioritet
av fler klassrum. En
i budgetplaneringen

investeringar i lokaler

inom

antagen och
startar
driftskostnad med cirka 1 mnkr med

Kommunhuset

i stort behov av
yttre och inre
I delar
bristande
medarbetarna, vilket framkommer i skyddsronder med flera
som
och
kommunens del motsvarar det en
med 3,7 mnkr och med i
Beslut
taget i
Ombyggnationen
2022.

klar under

En
avseende tillbyggnad
att
samman
och
till
ett gemensamt modernt
Tillbyggnaden med i investeringsplan 2022-2023 som
tidigare och driftskonsekvensen
kostnadsneutral
de
som investeringen genererar. Ny detaljplan
vilket gjort att
processen skjutits
Kommunen ser tydliga utmaningar vad
kompetens och arbetskraft
det inom flera
yrkeskategorier
brist personal och/eller personal med
kompetens. Kommunen
fokusera att tillvarata teknikens
samt fortsatt hitta
samarbete med
andra
i
Beaktat
relativt goda.
fortsatt kompensation
som fortsatt ligger centralt och
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kompenseras efter att avtal klara.
pandemin
avseende nya

avseende

som avstannat
att uppskatta.

Kommunens ekonomi
av ett flertal faktorer. Nedan visas effekten
effekt kommunens finansiella situation.

K nslighetsanalys
1 kr i kommunalskatt
10 kommuninv nare
1% l ne kning
1% r nte kning

+/13,5 mnkr
0,6 mnkr
2,4 mnkr
0,9 mnkr

12

grund av

som

till
N mnd
KF, revision
KS
RN
BN
BUN
SN
KFN
Summa
Totalt

av ekonomiska ramar
Budget 2020

Budget 2021 VEP 2022 VEP2023
1 430
1 260
1 310
1 310
51 490
60 870
62 790
63 570
6 720
6 440
6 500
6 560
5 450
5 250
5 450
5 710
193 670
194 040 196 090 199 150
149 870
151 140 151 340 153 280
28 250
28 230
28 470
28 740
436 880
447 230 451 950 458 320

det ut 10,4 mnkr i

2021.

Kommunstyrelsen
en
ram med 9,2 mnkr
2021. 5, 7 mnkr av dessa avser dock enbart
justering mellan
avseende overheadkostnader.
priskompensation och justering
avseende kapitalkostnaderna har
justering
tidigare fattade beslut tagits
till.
Detta avser bland annat redan beslutad budget 2021
ny
medlemsavgift till
och medlemsinsats till Kommuninvest.
Arbetsmarknadsenheten kommer under
2020
samarbete med
Detta
att
samarbetet mellan verksamheterna och
att sikt
kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt
Det
syftet att
medborgare ut i
arbetsmarknadsenhetens projektmedel minskar kraftigt under
2021
denna
i efterdyningarna av pandemin och en
Budget
2021
en riktad satsning med 1,2 mnkr under 2
att
driva de projekt som
och
framtidsresan.
avseende synergieffekter och
eventuell kostnadseffektvisering med
ram med 1,3 mnkr
av flera delar.
generell priskompensation,
0,3 mnkr, och justering av overheadkostnader med -2,6 mnkr, kompenseras
med 3,5
mnkr varav 0,5 mnkr sker genom
avseende ekonomiskt
har under
flera varit underfinansierad och har till stora delar finansierats med externa medel och
migrationsmedel.
dessa nu sjunker drastiskt
en
ske inom barn och
har under
vidtagit ett flertal
att
kostnadsutvecklingen och har lyckats
kommer att synas
2021.
fortsatt
att se om det finns ytterligare
som kan
kostnadsutvecklingen en besparing inarbetat i
2022 med 1 mnkr.
och
justering av overheadkostnader som

minskade ram 2021
2020 beror enbart
om mellan
Priskompensation har

Barn och

ram
med 0,4 mnkr. Inom ramen sker dock ett flertal
Overheadkostnader motsvarande 2,3 mnkr justeras mot kommunstyrelsen.
Priskompensation har
med 0,6 mnkr som
av priser
bland annat
av
utbildningsplatser i annan kommun samt lokalkostnader. Kompensation
samt demografi motsvarande 1,5 mnkr
i
Under 2020
barn- och
medel
en
rektor
att
trygghet och studiero som en del i de
aktiviteter som skapas kring
I
en kompensation
13

motsvarande 0,5 mnkr
att
en
av detta resten av
analyseras. En utredning avseende framtida skolorganisation
kan en
avseende denna satsning
Kultur och
overheadkostnader
ytterligare

ram i praktiken
som
in i ramen
inarbetat i ram.
till

Politisk prioritering 2021
Arbetsmarknadsenheten
Socialn mnden
Ekonomiskt bist nd
Familjehemsplaceringar
Barn och utbildningsn mnd
Trygghetsfr mjande Centralskolan
Summa

av driftsramar se

(TKR)
1200
500
3000
500
5200
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vt-21
inom

att

men har enligt tidigare beslut en
2021. Priskompensation och justering

och

Finansiell analys
Perstorps kommun budgeterar med ett resultat med 10,3 mnkr som motsvarar 2,2 % i
till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Resultatet 2019 uppgick till -55,1 mnkr varav
partiell
av pensionsskuld om 72,3 mnkr bidrog till det negativa resultatet. Resultat exklusive
partiell
ett positivt resultat om 17,2 mnkr.
prognostiserar ett
positivt resultat om 13,1 ,mnkr, 2 mnkr
budgeterat resultat. I samband med prognosen per
sista augusti prognostiserades ett positivt resultat om 21,3 mnkr, en budgetavvikelse motsvarande
10,1 mnkr.
avser
statsbidrag till
av Covid-19.
Investeringsvolymen
2021 till 66,4 mnkr inklusive den ej skattefinansierade verksamheten.
Den budgeterade investeringsvolymen 2021-2023
till 249,1 mnkr inklusive den ej
skattefinansierade verksamheten. Kommunen befinner sig just nu i en investeringsintensiv fas med
satsningar inom
skola och
investeringarna inte
upptas.

investeringarna budgeteras 2021 till 51 %. Detta
kunna finansieras med
utan nya

att
kommer att

RK-Modellen: Fyra aspekter vid finansiell
att
som

och analysera resultat, utveckling och
en finansiell analysmodell
fyra finansiella aspekter. Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
samt kontrollen
den finansiella utvecklingen.

att identifiera eventuella finansiella
Perstorp har en god ekonomisk
som

och problem
i kommunallagen.

att

om

Resultat och kapacitet
Nettokostnadernas andel av
visar hur stor andel av
verksamheten.

och generella statsbidrag som har

15

till den

Nettokostnadsandelen uppgick i samband med
till 97,8 %.
samman med
investeringar finansieras med
Detta
att nettokostnadsandelen ska
i budgeten uppfylls.

till 97,6%. I budget 2021
ligga under 100 %
att inte
till drift. Indikatorn inom
till 98 % inom en rullande

(%)
Nettokostnadernas andel av
skatteint kter

2021

2020
-97,6%

2022
-97,8%

den

2023
-97,8%

-98,5%

av investeringarna
beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med
driften finansierad. 100 %
att samtliga investeringar kan
finansieras med
Vid under 100 % tvingas kommunen
medel. Kommunen
andra kommuner i landet
stora investeringsposter
lokaler inom skola och
restaureras. Detta
a att
kommunen. Kommunen har under flera haft goda resultat
att kunna investera i framtiden.
Detta
att det under
kommer vara en
av investeringarna
och
Kommunen kommer efter planperioden
ser
investeringstakten
att skapa utrymme
amortering och
nyckeltalet igen. I
men kan
sikt
vilket
minskat driftsutrymme.
(%)
Sj lvfinansieringsgrad av
investeringarna

2020

2021
-64%

2022
-47%

2023
-33%

-37%

Soliditet
Soliditeten ett
kommunens
finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av
kommunens
som finansieras med egna medel. Soliditeten
av investeringsvolym,
och resultatutveckling. Det finns ingen vedertagen norm
hur stor soliditeten
vara.
Det dock viktigt att
tid hur soliditeten
eller minskar.
Soliditeten 2021
till 43% . Den
2019 beroende den partiella
av
pensionsskuld som gjordes. Soliditeten sjunker
de kommande
de stora
investeringsvolymer som ligger i
Soliditeten anses dock fortsatt vara god
men
investeringsvolymerna sjunka
att
upp soliditeten.
2020
Soliditet

2021
45%

2022
43%

2023
42%

41%

Risk och kontroll

Kommunens riskexponering
avkastning

Upp- och
finansnettot och

och
16

en faktor som styr
resultat.
2021

finansnettot till
av nya
vilket genererar
kommun.
sjunker den
till
grund av ytterligare
att finansiera de
kommande investeringarna. En risk som tas vid
risken
som minskar
driftsutrymmet
I
fortsatt
och indikation att de
vara
ett tag
ges men detta bevakas kontinuerligt.
(mnkr)
R nterisk/finansnetto

2020

2021
2,5

2022
2,8

2023
2,5

2,2

Pensioner
och med 1998
enligt redovisningslagen den kallade blandmodellen
pensionskostnader. I kostnaderna
samt
av dessa. I
redovisas utbetalningar av
inklusive
Kommunen anlitar KPA
av framtida pensionskostnader. Prognoserna
av
inflation,
och
1998 redovisas som
och den
av
inte.
och med 1998
(exklusive den
delen) redovisas som en
i
Kommunen har betydande kostnader
och
detta
Pensionerna
till stor del och utbetalas till de
pensionskonton. Det finns
en stor pensionsskuld
pensioner som har
in men
inte utbetalats.
avseende pensionsutbetalningarnas storlek
av KPA och
sjunka
som beror
ett flertal faktorer
inflationstakt och
av nya riktlinjer
av
pensionsskulden ( RIPS). Dessutom bidrar den partiella
som
av pensionsskulden
till ett
handlingsutrymme
pensionsskulden minskade.
Borgens- och
kommande
(kommunhuset).

och
av andra bolag
ett risktagande.
inom koncernen till
av restaureringen av Brukshotellet och Poppeln 13

Borgens- och vriga
ansvarsf rbindelser
Perstorps bost der AB
Perstorps N ringslivs AB
Norra sbo Renh llnings AB
Idrottsf reningar
Byggnadsf reningen framtiden
Summa

2019

2020
194,7
37,3
13,6
4
0,7
250,3

2021
229
33,8
12
3,9
0,7
279,4
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2022
224
155
10,4
3,8
0,7
393,9

de

2023
219
152
8,8
3,7
0,7
384,2

214
149
7,2
3,6
0,7
374,5

Investeringsbudget 2021-2023
Total investeringsbudget per n mnd

2020

2021

2022

2023

34150

46100

78800

63650

2300

400

400

400

Skattefinansierad
Kommunstyrelsen
R ddningsn mnden
verf rmyndarn mnd
Byggnadsn mnden

0

240

0

0

1050

1200

400

400

Kultur och fritidsn mnd
Barn och utbildningsn mnden
Socialn mnden

Total skattefinansierad
Ej Skattefinansierad

400

400

400

400

1200

1000

1000

1200

1450

1200

1200

1200

40 550

50 540

82 200

67 250

Nyinvestering

6900

4025

1800

2900

Reinvestering

8100

11845

14595

12445

0

500

1000

Total ej skatte finansierad

15 000

15 870

16 895

16 345

Investeringar Totalt

55550

66410

99095

83595

Landsbygdsinvestering

Investeringsbudgeten innefattar en markant
de kommande
Redovisning per projekt
i
De poster som
investeringstakten mest satsningarna som
Centralskolan, 32 mnkr, och
91 mnkr. Budget
centralskolans ombyggnad
med 6
mnkr
att en
plats genom att
en nutida
I ramen

2021 har investeringsmedel

om 0,5 mnkr lagts in.

Projektet avseende
servicebyggnad vid
att ge en
bredd i projektet till kommunens

har
om till
campingar.

digitaliseringsresan och 0,8 mnkr

inskanning av

bygglovsakter.
Den ej skattefinansierade verksamheten
sin investeringstakt till cirka 16 mnkr
enligt
NSVA:s
En skillnad i tidigare plan
2021 om 6 mnkr.
av investeringsprojekten
redovisas
i
tidigare planerad investeringsbudget
Tidigare beslutade investeringsprojekt 2023 som

och

Strategiska

2023 om 5 mnkr
beslut
2020. Projekt om nya tennisbanor vid Ugglebadet
avseende destinationsutveckling som genomlyser hela
detta.

SIS-hemmet beslutat och
Detta hanteras inom projektet
och
kring

Utredning avseende
samband med utbyggnaden av
utredning klar.

att skapa en helhet i
och energieffektivisering
tills

Logen Snapphanen
Renovering av

18

Centralskolans
investering har
genom justeringar under en
av
tidigare investeringsplan,
exempelvis minskat anslag
( 1 mnkr)
ombyggnationen
minskade
projekt
It-verksamhet (1
mnkr), bredbandsutbyggnad ( 1 mnkr), mindre
( 0,4 mnkr), Barn och
ram (0,4 mnkr) minskar
att
investeringen. Resterande del har
finansierats genom
av investeringsram.
Teknik- och
har haft ett flertal projekt i sin investeringsplan. De kommande
vissa av dessa att
ihop, till exempel
Detta
att investeringarna
kan hamna i takt med
och skapar en flexibilitet
att
sig inom.
Det samma
projekt som
markhantering och mindre
Se investeringar
per projekt i

Perstorp som arbetsgivare
Perstorps kommun
sig till en
komplexiteten
och
minskar. I takt med denna
kraven organisationens medarbetare att
samarbeta
att skapa
nytta och allt mer av
att leda och utveckla sig
att
kunna bidra till skapa
Arbete med att uppdatera arbetsgivarpolitiken
och
till ny arbetsgivarpolicy och ledarutveckling utarbetas
medarbetarnas
engagemang och delaktighet ytterligare ska tas tillvara som viktiga delar i utvecklingen av Perstorps
kommun. Perstorp vill ha moderna styrdokument som kan bidra med energi till det utvecklingsarbete
som
och som kommer att
Att det skapas en
i arbetet
som
sikt bidrar till att
medarbetarengagemang (HME) och attraktiva arbetsplatser..

2019

100
80
60
40
20
0
Motivation

Ledarskap

Styrning

Ett
medarbetarskap
ett annat ledarskap vilket
behovet av
kompetensutveckling
ledare och medarbetare.
utbildningar kring de dagliga
processerna
kommunens chefer kommer
under 2021. Dessa
kompletteras
med kompetensutveckling
kopplat till ledarskapet .
av ett tydligare och mer strukturerat
med rehabilitering
och.
Perstorps kommuns medarbetare har ingen
som sticker ut om man ser till det totala
antalet dagar i genomsnitt per medarbetare. Vid en lite djupare analys finns dock
medarbetare som har en
och en hel del som har en
Dessa
kommer efter
av rehabiliterings- och dokumentationssystem 2020
att
upp.
Arbetet med att tillbaka medarbetare i arbete hos arbetsgivaren blir
tydligare.
19

Nya verktyg
och
och det nuvarande verktyget fasas ut. Det nya
verktyget mer digitalt och syftar till att
och
samt att
vardagen ska bli enklare
medarbetare och chefer.

Arbetet med att
andelen
har
under ett flertal och en handlingsplan
detta arbete antogs 2017. Perstorps kommun
arbetet
att skapa mer
och
attraktiviteten i de mer traditionellt kvinnodominerade yrkena.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag att
ett helhetsansvar leda och samordna kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomi. Teknik- och
ansvarar
av kommunens
och fastigheter
dessa ska vara
som
budget
i kommunstyrelsens kommunbidrag.
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
i verksamheten
Perstorp identifieras i vissa sammanhang som en socialt utsatt kommun. Det viktigt att det
kommunala
arbetet mot segregation
att gemensamt kunna
kostnadsutvecklingen
kommunen i
riktning. Det finns
kommunen tre framtagna
prioriterade
barns
och goda
Respektive
har huvudansvaret
ett av dessa
kommer ha det
ansvaret
kommer under 2021
i HR servicecenter
och effektivitet.

att trygga utveckling,

Arbetsmarknadsenheten planerar att under 2021
den
samverkan med
verksamheten
individ och familj samt Vuxenutbildningen. Detta inom ramen
och med ett tydligt fokus
och mot
om
medel
Europeiska socialfonden
en
av Framtidsresan
och beslut
under december 2020.
Teknik- och
projekt som skall

har under kommande
kommunens fastigheter
sedvanligt

en central del i arbetet kring de olika
exempelvis Centralskolan och
i kommunens fastigheter,

parker och
har tagit beslut
utbildningar inom kommunens

ny

och upphandlingspolicy. Nya rutiner och
kommer arbetas fram.

Teknik- och

fokus kommer vara att
utveckla
arbetsprocesser men att
om den
interkommunal samverkan i olika konstellationer.

med
ges, titta

ska bidra till att skapa en trygg och
att bo, vistas och
verka i. Detta sker
genom
arbete, utbildningsinsatser och akutverksamhet.
i verksamheten
Det
en utredning kring
av befintligt samverkansavtal, vilket
det
att precisera hur framtida organisation kommer att se ut. Blir detta aktuellt ryms det inom befintlig
budgetram.

21

Verksamhetens utrustning har utvecklas
tid och utrymmet brandstationen sedan
litet. Detta har
genom
men
inneburit flytt av utrustning, ibland med
kort varsel.
en permanent
genom
hyreskontrakt
alternativt tillbyggnad av
och kommer utredas under
Under
att

2020 planeras
i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet att skapa
att
olyckor och minska skador till
av olyckor, denna lag
ikraft 1/1 2021 (med viss
till och med 1/1 2022).
bland annat en

styrning av kommunernas verksamhet, bland
annat genom en
Myndigheten
och beredskap (MSB).
MSB planeras
befogenhet att under vissa
prioritera och
resurser. Arbetsuppgifterna
kommunernas verksamhet kan komma att
och
kravet
samverkan.
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.

i verksamheten
Trots resultat av befolkningsprognos,
och
av
pandemi ser
ett kommande fortsatt
tryck verksamhetens alla delar genom ett
intresse
byggande av
och verksamheter. Kommunens planerade investeringar inom
flertalet
de flesta av plan- och
Det finns en
medvetenhet kring
och
Dessa har stark koppling till kommunens vision,
arbetet
och inkludering.
Ett
intresse
byggande i kommunen
mark- och exploateringskompetens
Just nu
digitalisering av planhandlingar
bygglovsarkivet bli digitaliserat.

betydelse

utveckling
och det

ett behov av
och avtalsskrivningar.
plan- och

med
och under 2021

Barn och
I det regelverk som styr barn- och
verksamhet
lagar,
och kommunala inriktningsbeslut
att
en god kvalitet inom ramen
beslutad budget. Arbetet med att
elevernas resultat och
i verksamheten
omfattande behov av renovering eller nyproduktion av lokaler vad
Hattstugan, Nalle Puh och Opalen.
nya avdelningar Bokebackens
har
till viss del men inte helt.
utvecklingen som beroende av
befolkningsfluktuation. Eventuellt kan vissa lokaler
22

behovet

Grundskolans behov av lokaler Centralskolan kommer att tillgodoses i och med den planerade
utbyggnaden. Utredning kring framtida skolorganisation
och kommer behandlas av barn och
under
2020.
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 har ansvar
och
och
reglerar i korthet
att medicinskt
utreda och behandla sjukdomar och skador.
en god
och en
lika villkor
alla
i verksamheten
Covid-19 har
verksamhet i relativt
omfattning.
kostnader inom
och omsorg ser
att Covid-19 leder till
social distansering och
psykisk
Perstorps
analys att konsekvenserna av Covid-19
kommer att
under stor del av 2021.
Inom en snar framtid finns behov av att
flertalet
inkommit.

antalet boendeplatser inom LSS-verksamheten

Under 2020 har trenden varit
kostnader
Denna trend antas
under 2021.
lokala kontor har lagts ned och som en konsekvens av detta
har enskilda individer
minskat
det antas
deltagande i olika
Den enskilde
till andra
att
sin
bland annat genom
Inom
internt samarbete mellan
arbetsmarknadsenheten och enheten
att
och
individer till
Ett aktivt arbete bred front
med att minska kostnaderna
sen en
tid tillbaka och kommer att
under de

placerade barn. Det har

att Perstorp en socialt utsatt kommun kommer det att
insatser
olika
detta
att motverka framtida
Det kan
att initiala
satsningar
Investeringen ombyggnad och tillbyggnad av
boendet
ett stort och omfattande projekt som
en noggrann planering. Digitaliseringen en viktig del
verksamheten
att kunna rationalisera och effektivisera det framtida arbetet alla
av antalet
kommer att
nya krav verksamheterna.
som
kommer
att
ansvar
den kommande nya

Kultur och
Kultur- och
och fritidsaktiviteter i

ska erbjuda alla i Perstorp
kommunal
privat eller
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att delta i en stor variation av kultur-

Kultur- och
och

verksamheter ska,

samarbeta 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

att

i verksamheten
inom kultur och fritidsverksamheten stor
2021 som baseras den
pandemi som
Restriktioner i
med mera
att arrangemang uteblir. Kulturella
aktiviteter blir
och
och
blir lidande. Blir pandemin
kan
det bli
att
intresse och engagemang
deltagare och ledare
med de restriktioner och
som just nu
Detta skulle kunna
att
kommunen tappar
att mildra effekten av dessa
flertalet anpassningar i
verksamheten.
Flera digitala
av e-media.

inom bibliotekssamarbetet

digital

och en

Kulturskolan arbetar med att utveckla undervisningen med digitala media som ett komplement till
den ordinarie undervisningen. Digitala media kommer att bli ett komplement som ger eleverna
att
sig i
fler
och
samt
sig i det som intresserar dem
mest. Byte av elevsystem
att
och
kommunikationen mellan elever,
och
utvecklingen av aktivitetsutbudet till ungdomar i sina nya lokaler.
Ugglebadets behov av upprustning och dess
fram till en
Detta
att minska
Perstorpsborna till bad och rekreation.
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maskinpark under utredning
och
ge

att komma

Resultatr kning
mnkr

Bokslut
2019

Budget Prognos
Budget
2020
del rsrapport 2021

Budget
2022

Budget
2023

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

-477,5
-19,7
-497,2

-426,2
-21,0
-447,2

-425,9
-20,6
-446,5

-435,5
-22,0
-457,5

-444,3
-23,0
-467,3

-453,1
-24,0
-477,1

Skatteint kter *
- allm n kommunalskatt
- utj mning och bidrag
- LSS- utj mning
- fastighetsavgift
- V lf rdsmiljarder
Verksamhetens resultat

439,1
276,7
155,2
-15,2
12,6
9,8
-58,1

455,8
279,3
176,3
-18,1
12,5
5,8
8,6

457,1
266,6
189,8
-17,9
12,8
5,8
10,6

464,8
277,4
189,5
-17,5
15,4
0
7,3

474,3
288,1
188,4
-17,6
15,4
1
7,0

482,2
298,8
185,6
-17,6
15,4
2
5,1

Finansiella int kter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

3,8
-0,8
-55,1

3,7
-1,2
11,1

3,7
-1,2
13,1

3,7
-0,9
10,1

4
-1,5
9,5

4
-1,8
7,3

0

0

0

0

0

0

-55,1

11,1

13,1

10,1

9,5

7,3

Extraordin ra poster
rets resultat

* Allm n kommunalskatt, utj mning och bidrag enligt SKR 20:39 samt egen prognos f r befolkning

Balansbudget

mnkr
TILLG NGAR

Bokslut
2019

Budget Prognos
Budget
2020
del rsrapport 2021

Budget
2022

Budget
2023

Anl ggningstillg ngar
Oms ttningstillg ngar

273,6
65,6

296,9
71,2

277,9
106,6

350,1
73,6

403,6
49

445,8
41

SUMMA TILLG NGAR

339,2

368,1

384,5

423,7

452,6

486,8

Eget kapital
- eget kapital
- rets resultat
Avs ttningar
-Avs ttning f r pensioner och liknande f rpliktelser
- Andra avs ttningar
Skulder
L ngfristiga skulder
Kortfristiga skulder

157,6
212,7
-55,1
2,7
2,7
0
178,9
66,2
112,7

166,8
155,7
11,1
4
4
0
197,3
77
120,3

170,7
157,6
13,1
2,7
2,7
0
211,1
85,5
125,6

180,8
170,7
10,1
3,6
3,6
0
239,3
105,4
133,9

190,3
180,8
9,5
4,3
4,3
0
258
124,1
133,9

197,6
190,3
7,3
5
5
0
284,2
141,1
143,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVS TTNING OCH SKULDER

339,2

368,1

384,5

423,7

452,6

486,8

EGET KAPITAL, AVS TTNINGAR OCH SKULDER
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Kassafl desbudget
Bokslut
2019

mnkr

Budget Prognos
Budget
2020
del rsrapport 2021

Budget
2022

Budget
2023

L pande verksamhet
rets resultat
Justering f r ej likviditetsp verkande poster
Medel fr n verksamhet f re f r ndring av r relsekapitalet

-55,1
18,1
-37

11,1
21,8
32,9

13,1
22,3
35,4

10,1
22,6
32,7

9,5
23,6
33,1

7,3
24,6
31,9

kning/minsknig av kortfristiga fordringar
kning/minsknig av kortfristiga skulder
Kassafl de fr n l pande verksamhet

0,2
1,7
-35,1

0
0
32,9

0
0
35,4

0
0
32,7

0
0
33,1

0
0
31,9

Investering i materiella anl ggningstillg ngar
F rs ljning av materiella anl ggningstillg ngar
Kassafl de fr rn investeringsverksamhet

-27,1
0
-27,1

-55,6
0
-55,6

-55,6
0
-55,6

-69,3
0,0
-69,3

-99,1
0,0
-99,1

-87,2
0,0
-87,2

F r ndring av finansiellla anl ggningstillg ngar och
l ngfristiga skulder
Kassafl de fr n finansieringsverksamhet

79,1
79,1

12,9
12,9

12,9
12,9

19,5
19,5

38,6
38,6

43,6
43,6

rest kassafl de
Likvida medel vid rets b rjan
Likvida medel vid periodens slut
F r ndring av likvida medel

16,9
19,8
36,7
16,9

-9,8

-7,3

-17,1

-27,4

-11,7

-9,8

-7,3

-17,1

-27,4

-11,7

Driftramar
N mnd
KF, revision
KS
RN
BN
BUN
SN
KFN
Summa

Ram 2020
1430
51490
6720
5450
193670
149870
28250
436880

KF beslut

Kapitalkostnader

Priskompensation

Lokaler

Demografi

Justering
mellan n mnder KF prioritering

RAM 2021

0
970
0
0
0
0
250

0
580
0
0
0
0
0

0
400
0
50
400
200
50

0
300
10
10
250
130
50

0
0
0
0
1500
0
0

-170
5930
-290
-260
-2280
-2560
-370

0
1200
0
0
500
3500
0

1260
60870
6440
5250
194040
151140
28230

1220

580

1100

750

1500

0

5200

447230

26

Investeringsbudget 2021 och

2022-2023
2020

2021

2022

2023

Total
budget

34 150

46 100

78 800

63 650

222 200

1 500

1 000

1 000

1 500

5 000

Lednings-, ekonomi-, HR

600

600

600

600

2 400

Mindre

400

400

400

400

Projektnamn
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
It-Verksamhet

utbyggn.bostadsomr.
Markhantering
Strategiska
Bredbandsutbyggnad

landsbygden

Mindre

Refug,

108,
)

Rondell
Nya skyltar
Utredning av

Logen Snapphanen

Mindre

1 400

1 400

1 400

4 200

1 500

0

0

0

1 500

5000

5 000

9 000

0

19 000

600

1 400

1 400

1 600

5 000

1 000

0

0

0

1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

0

5 000

0

0

5 000

1 500

0

0

0

1 500

1 000

0

0

0

1 000

1 500

0

0

0

1 500

300

0

0

0

300

0

200

0

0

200

600

Esabvallen
Mindre byggnadsarbeten

600

0

800

0

0

800

250

300

1 000

0

1 550

4300

4300

4800

13 400

800

0

0

0

800

Larm, passersystem

1 000

0

0

0

1 000

Stambyten, servisledningar fastigheter

1 000

0

0

0

1 000

300

0

0

0

300

Relationsritningar
Periodiskt

2 000
inomhus Ugglebadet badhallen
ombyggn., tillbyggn)
filterbyte Ugglebadet

Destinationsutveckling

2 000

500

0

0

0

500

6 000

0

35 000

50 000

91 000

0

4 000

4 000

0

8 000

300

4 000

0

0

4 300

500
Serveringslinje (inventarier)
golvytor
Serviceplanering (verksamhetssystem)
Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan)
skolan (energieffektivisering)
Parkskolan
(tak)
Snapphanen Logen (tak)
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300

0

0

0

300

500

500

0

0

1 000

300

0

0

0

300

1 000

13 600

17 400

0

32 000

0

0

0

250

250

0

0

200

0

200

200

0

0

0

200

300

0

0

0

300

500

500

500

500

2 000

Projektnamn
verf rmyndarn mnden
W rna Go
Byggnadsn mnden

2020

2021

2022

2023

Total
budget

0

240

0

0

240

0
1050

240
1 200

0
400

0
400

240
3050

Inscanning bygglovsakter
Inventarier, datautrustning
R ddningsn mnden
Inventarier, datautrustning

800

0

0

800

1 050
2300

400
400

400
400

400
400

2 250
3500

300

400

400

400

1 500

Lastv xlare
Barn och Utbildningsn mnden

2 000
1200

0
1000

0
1000

0
1200

2 000
4400

Inventarier, datautrustning
Kultur och fritidsn mnden

1 200
400

1 000
400

1 000
400

1200
400

4 400
1600

Inventarier, datautrustning
Socialn mnden

400
1450

400
1200

400
1200

400
1200

1 600
5050

Inventarier, datautrustning

1 450

1 200

1 200

1200

5 050

40 550

50 540

82 200

67 250

240 040

Total skattefinansierad
Ej skattefinansierad verksamhet

600

600

Utbyte nya vattenledningar

1 500

1 500

Toarps vattenverk l gvattenreservoar

6 000

6 000

500

500

Mindre anl ggningsarbeten

Nytt styrsystem ( vervakningssystem)
Ny vattenledning Toarp - Perstorp
Ans kan vattendom (Toarp, Perstorp)
Vattenautomat

0

0

1 000

1 000

400

400

600

600

Utbyte nya avloppsledningar

2 000

2 000

Perstorpsb cken (sl ntning, omdragning, nya dammar)

1 500

1 500

Mindre anl ggningsarbeten

0

0

Nytt styrsystem ( vervakningssystem)

500

500

Hydralik till skrapor

400

Relin. spill- och dagvattenl. Fasanv. Tj derstig Verkst.g

Nyinvestering

0

Dricksvatten
Spillvatten

4025

1800

2900

400
8725

1 005

880

1 980

3 865

780

880

880

2 540

2 240

40

40

11845

14595

12445

2 320
38885

Dricksvatten

5 915

7 665

5 840

19 420

Spillvatten

2 820

4 425

3 720

10 965

Dagvatten

3 110

2 505

2 885

0

500

1000

8 500
1500

Dricksvatten

0

250

500

750

Spillvatten

0

250

500

750

Dagvatten

0

0

0

0

15 000

15 870

16 895

16 345

49 110

55 550

66 410

99 095

Dagvatten

Reinvestering

Landsbygdsinvesteringsbehov

Total ej skattefinansierad

Investeringar 2021 och Plan 2022-2023

0

0

28

83 595 289 150

NSVA
202
Ekonomi

Perstorp

Nyinvesteringsbehov
Dricksvatten
Avloppsrening
Dricksvattenproduktion
Spillvatten
Avloppsrening

B2021
4 025

AP2022
1 800

AP2023
2 900

80
925

80
800

80
1 900

700
80

800
80

800
80

2 240

40

40

11 845

14 595

12 445

3 245
770
1 900

4 595
770
2 300

4 820
770
250

975
1 845

825
3 600

325
3 395

3 110

2 505

2 885

500

1 000

250

500

250

500

16 895

16 345

Dricksvattenproduktion
Dagvatten
Avloppsrening
Dricksvattenproduktion
Reinvesteringsbehov
Dricksvatten
Avloppsrening

Dricksvattenproduktion
Spillvatten
Avloppsrening

Dricksvattenproduktion
Dagvatten
Avloppsrening

Dricksvattenproduktion
Landsbygdsinvesteringsbehov
Dricksvatten
Spillvatten
Dagvatten

Totalt investeringsbehov

15 870

Perstorp - Nyinvesteringar

Perstorp - Reinvesteringar

Perstorp - Reinvesteringar

Perstorp - Landsbygd

Sida

2020-11-18

1(1)

Dnr

och
indikatorer

2021 och

Inledning
Perstorps kommun i en
och utvecklingsresa. En av
utvecklingsresa handlar
om hur vi leder och styr med
av
och ekonomi. Allt
att kunna leverera
service och
av
kvalitet till Perstorps
Under denna
process
behov av att justera i styrningen av antingen modell eller
Ett
behov har nu
och indikatorer. Justeringarna
grundar sig i att
och
Perstorps kommun.

Justering i
ett (1) (Perstorp ska vara en
och modern kommun som arbetat aktivt
med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun
alla har samma
och
och
en
att
till ny
Perstorps kommun en plats
delaktig i platsens utveckling.
Justering i

varje

indikatorer

sig trygg och
indikatorer flyttas till

Andel som
svar
e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
(%)

fem (5)

ett direkt svar

en enkel

Justering av indikator i
fyra (4) (Perstorps barn och unga ska det
de
att
upp under trygga och
och utveckla sin fulla kapacitet)
Elever i

9: Jag

mig trygg i skolan, positivt svar, andel (%)

Justeras

8 till 9
att kunna
oss med andra kommuner. Detta
erfarenheter med andra kommuner.

uppgifterna
att

Kolada samt
och dela

Justering av indikatorer i
fem (5) (Perstorps
med behov av
ska ett professionellt
av service och engagemang)

att

och

Sida

2020-11-18

Dnr

att plocka bort de tre (3) nuvarande indikatorerna och
av indikatorerna har flyttats
ett (1) till
fem (5). Borttag
kan agera lika
verksamhet- eller
Resultaten har
Andel som
svar
e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
(%)
1)
medborgar-Index

dem med nedan,
att indikatorerna
inom

1)
ett direkt svar

en enkel

Borttagna indikatorer:
boende

Helhetssyn, andel (%)
Helhetssyn, andel (%)
andel (%)

sker i
I

fem (5) (Ett

sex (6) (Perstorps ska vara ett

socialt, ekonomiskt och

Borttag av indikatorer
Antal planlagda tomter
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
Borttagen av indikatorerna plockas bort
verksamhet kopplat till
Ny indikator i

dessa

kan hanteras ute i respektive

sex (6).
i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%)

I
fem (5) (Ett
revideras enligt nedan.

tillkommer Perstorps ekonomiska

sju (7) (Kommunens resultat ska
till minst 2% i
statsbidrag och finansnetto under en rullande fyra(4)
verksamhet)

som

till skatter, generella
skattefinansierad

I detta ekonomiska
tillkommer tre (3) indikatorer.
av indikatorerna nya medans
Soliditet har funnits sedan tidigare.
indikatorer plockas bort
det ekonomiska
Kommunens
(nettoskuld i
till
statsbidrag)
Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande 4
till 98%

och
period

2(1)

Sida

2020-11-18

Dnr

Soliditet kommun %
Borttagna indikatorer:
Resultat skattefinansierad verksamhet,
Eget kapital,
Detta
att det nuvarande ekonomiska
med
och indikatorer
plockas bort och
med ovan
Ekonomiskt
(8) (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)

3(1)

och revision
Verksamhetsbeskrivning
kommunens
beslutande organ.
folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste
kommunens organisation med mera.

representerar
och ekonomistyrning,
revisorer.

Revisorernas uppgift att enligt god revisionssed
granska all verksamhet som bedrivs inom
och dotterbolagens
Revisorerna
om verksamheten
ett
och
ekonomisk synpunkt
De
om
och om den interna kontrollen som
inom
Revisionsarbetet skall utvecklas och tillsammans med styrelser och
och utvecklande uppgifter.

Ekonomiska
Budget
2021 sjunker
baserat
och med 2021 inom respektive

overheadkostnader som tidigare

( Tkr)
Verksamhetens

Bokslut 2019
0

Budget 2020
0

Budget 2021
0

Verksamhetens
kostnader
Summa
nettokostnader

-1 220

-1 430

-1 260

-1 220

-1 430

-1 260

Kommunbidrag

1 220

1 430

1 260

0

0

0

Omdisponerat
resultat

av kommunbidrag
Kommunbidrag
560
Revision

700

Summa:

1 260

Dessa redovisas

2021 och
Socialdemokraterna konstaterar att den kraftigt
tillsammans med ett antal stora investeringar
andra politiska prioriteringar och satsningar i
kommunerna
statens sida.
En
ser allt mer
ut
avseende budget 2021 den alltid
som
Vi
ett
till budget

2022 och 2023
av Perstorps Kommun
tydligt
en
till
och framtid trots stora satsningar
men vi
mot de med

att

ett

och prioriteringar:

Ugglebadet en
av stor vikt
Perstorps kommuns
och kanske
den plats som lockar till flest
till kommunen
personer boende i
annan kommun. Vi har i ett flertal planerat att
de stora brister som finns i
inomhus Ugglebadet men varje
har de medel som budgeterats
inte
denna
Tidigare budgeterade medel har nu
att finansiera
annat men de allt
behoven
Statliga medel
till
att
kring satsningar
kompetensutveckling av
personal, vilket
det
personal i
till antalet brukare samt ge
kunskaper
till exempel
till att en

samt till
att

att
upp sina
legitimation.

Staten ger kommuner med ett stort flyktingmottagande ett totalt
om 200 miljoner
kr under 2021 och Perstorps Kommun kommer att ta del av dessa pengar.
Socialdemokraterna yrkar att budget

2021 och

justeras enligt

Att i investeringsbudgeten omprioritera medel
Esabvallen (1,3 milj kr) och
Destinationsutveckling (4 milj kr) till att i
hand finansiera
investeringar kring
av
inomhus Ugglebadet, samt
eventuellt
medel
beslut av KS till de andra projekten.
Att efter
en satsning
alternativt skapa
Att efter
en satsning
medarbetare med

de till Perstorps Kommun destinerade medel om 3.1 miljoner kr
att i
hand
inom
mer personal
till fler
inom befintlig grupp
de till Perstorps Kommun destinerade medel om 2,8 miljoner kr
nu
personal
att
tid fler
utbildning inom
och omsorg.

Att de medel som
Perstorps Kommun
staten avseende kommuner med
flyktingmottagande ges till BUN
skapande av fler
resurspersoner i
grundskolan
att
elever med
behov av extra
under 2021.
Socialdemokraterna,
Ronny Nilsson

2020-10-14
Kommunstyrelsen

102

i HR-servicecenter i Helsingborg
2020/200
Sammanfattning
Perstorps kommuns
liten och
arbetar med
och
samt
genom sin litenhet smidig men
mycket

av 2,25

varav ca 2,0
Funktionen

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda
och
och
som till
del motsvarar det arbete
som bedrivs i dag, till en
kostnad men med
De kan
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare
och en
tryggare organisation som kan hantera
och semester inom verksamheten
utan att detta spiller
att hantera uppdraget.
av
HRSC ha

ta en projekttid
att fullt ut hantera

Om Perstorps kommun
kommunen
kommer att ytterligare

3-4

och

ska

att ha kvar sin
och de uppgifter som inryms
fler
att klara
vilket
en redan relativt kostsam verksamhet.

Kommunstyrelsen

besluta,

att uppdra k
att teckna avtal med Helsingborgs stad
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01, samt
att uppdra HR-chef att ansvara
implementeringsfasen.

kommunens projektledning under

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-09-06

Dnr 2020/200

KS
Lottie Kvick, HR-chef
Ann-Charlotte.kvick@perstorp.se, 0435-393 06

i HR-servicecenter i Helsingborg
Sammanfattning
Perstorps kommuns
liten och
arbetar med
och
samt
genom sin litenhet smidig men
mycket

av 2,25

varav ca 2,0
Funktionen

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda
och
och
som till
del motsvarar det arbete
som bedrivs i dag, till en
kostnad men med
De kan
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare
och en
tryggare organisation som kan hantera
och semester inom verksamheten
utan att detta spiller
att hantera uppdraget.
ha

av
att fullt ut hantera

Om Perstorps kommun
kommunen
kommer att ytterligare

ta en projekttid

3-4

och

ska HRSC

att ha kvar sin
och de uppgifter som inryms
fler
att klara
vilket
en redan relativt kostsam verksamhet.

Bakgrund
Perstorps kommuns
av 2,25
Av dessa
dedikerat till
och
samt
hanterar personalarkiv, statistikframtagning,
offentliga uppgifter mm. Arbetet
tre medarbetare,
och en medarbetare som kombinerar sin 0,25
ekonomienheten.

knappt 2,0
ca 0,25
kring
som arbetar heltid
med 0,75

Inom

arbete inryms specialistkompetens inom
pension,
och till viss del av arbete med Time Care, som
schemaplaneringssystem och bemanningsverktyg.

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

en kunskapsintensiv verksamhet som
att med
regelbundenhet
sig uppdaterad kring avtal och lagar men
teknisk utveckling.
Kompetenskraven medarbetarna stora
att man ska kunna hantera en stor
bredd som det
om man har olika
I en mindre
organisation blir kompetensen oftast personbunden och om
blir sjuk kommer
viktiga arbetsuppgifter inte att kunna
Detta
en stor risk att
inte alls
kan betalas ut eller att
betalas ut med mycket felaktigheter som senare
mycket tid
att korrigeras.
har blivit tydligare i samband med
pandemi, medarbetare under en del
av
bemanna kontoret
att minska risk
sjukdom, denna
skulle
Att
att alla medarbetare kan allt, med tid
och
att sedan
i
kunskapen finns inte
till inom befintlig ram. Det blir inte
heller ett effektivt resursutnyttjande.
Med nuvarande bemanning och organisation
semesterplaneringen inte heller att
ett
Semestern
max tre veckor
eftersom det inte annars
administrera utbetalningarna.
det avseende
det
att man
vissa moment under sin ledighet
att arbetet ska fungera.
ett mycket intressant
ny teknik, bl.a. kallad
RPA (Robotic process automation),
automatiserade processer kan
delar av den
manuella hanteringen sikt. En del kommuner har
detta arbete med
man ersatt vissa manuella processer i
med mer effektiva automatiserade,
men det
tekniskt kunnande och avsatta resurser
att driva arbetet.
Med
kommuner en

till ovan

har Perstorps kommun precis som de flesta andra mindre
Det finns
ett behov av att hitta en
och
det arbete som
i dag hanterar som
att vi klarar av att
med i den utveckling som
men
den dagliga hanteringen av
utan
stora kostnader och risker.

Att som ensam
driva utvecklingsarbetet
digitalisering kopplat till arbetet blir en
kostsam
Perstorps kommun, men i samverkan med andra kommuner kan arbetet
ge
effekt.
Det finns inga juridiska eller praktiska hinder
att
och
hanteras av en annan part den egna kommunen och vid behov av att hitta en
det rimligt att titta efter
inom ramen
samarbetet inom familjen
Helsingborg. Merparten av kommunerna inom Familjen Helsingborg hanterar sin
genom avtalssamverkan i en gemensam funktion, HR-servicecenter.
i
I
finns flera olika
inblandade. Inom vissa verksamheter det chef
och medarbetare som i huvudsak hanterar inrapporteringen medan det i andra delar av
kommunen
finns samordnare som hanterar en del av processen,
i
kombination med andra system som t ex TimeCare eller som ett
De olika rollerna
Medarbetare rapporterar
systemet

i arbetstid,

mm i
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Chefer
eller beviljar inlagda avvikelser
ordinarie schema, hanterar schema
och planering av bemanning. Chefen har ansvar
att det som beviljas korrekt men
att medarbetare rapporterar korrekta poster i systemet.
Samordnare samordnare
av rapporterade avvikelser och ger chef signal om
vad som
jmf med ordinarie schema
att rapporteringen
kontrollerar poster och
har dialog med externa myndigheter.
rapporterar in vissa typer av
poster
personliga
upp saker i bakgrunden, nya
utbildar cheferna och samordnare samt ser till att dessa uppdaterade kring vad som
i system och avtal.
HR
att
har uppdaterade kunskaper
av centrala och lokala avtal samt hanterar
Redan nu
ett arbete inom
roller vet vad som
av dem. Detta
kontinuerligt
att
arbetet.

att
dock

upp
som

att alla
upp

Vad HR-servicecenter (HRSC)?
HRSC resultatet av ett
samarbete mellan flera av kommunerna i Familjen
Helsingborg. Nuvarande samverkande parter kommunala bolag och kommunerna;
Helsingborg,
Klippan,
och
HRSC hanterar
uppgifter inom
och pensionsadministration och
av
verksamhetssystem.
Helsingborgs stad
Helsingborgs stad. HRSC:s

centret och samtliga medarbetare

i

i
tid till
kostnad
till verksamheten
och effektivitet
- Service och
HRSC arbetar ett fyrtiotal medarbetare med
och support till medarbetare och
chefer i
- och
samt
.I
levererar de ca 27 000
per
till ett belopp cirka
390 miljoner kronor. Supporten bemannad varje vardag och de hanterar cirka 3 000
samtal i
medarbetare, chefer, specialister och myndigheter m.fl. samt 4 000
Ansvar
styrning av centret ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i
med
samverkande kommuner. Samverkan mellan kommunerna bygger ett samverkansavtal
mellan kommunerna och Helsingborgs stad, enligt en styrmodell med operativ och
strategisk
Styrmodellen beskrivs i samverkansavtalet. Senast in i samarbetet klev
Klippans kommun den 1 mars 2020.
HRSC ansvarar

och leverera
enligt avtalad
och
inom
med grund i att de
samverkande kommunernas medarbetare och chefer arbetar i system baserade
till ytterligare samordningsvinster
gemensam
upphandling av verksamhetssystem kan vara en
Inom

att

bland annat hantera
kontroller och

samt

schema, hantering av
av
med mera.
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I uppdraget

erbjuds

som
och organisationsstruktur, integrationer,
redovisning och
De system som
Personec P, Personec
Utdata och Neptune
Inom uppdraget
innefattas bland annat tolkning och
av pensionsavtal, information och
samt
av
HRSC
utbildning och support till chefer och kontaktpersoner inom de
samverkande kommunerna avseende de system som
Detta
att ge
att effektivt kunna arbeta i
Varje kommun ansvarar
drift av ovan
samt
inte denna typ av
men samarbetar med IT
smidigt.

HRSC
att det ska fungera

Sedan starten har HRSC arbetat
att standardisera processer
kommunernas arbete
att kunna effektivisera hanteringen av
nere kostnaderna,
principer om att hitta
alla.

att likrikta
och
att sedan

medarbetare blir konsekvensen att HRSC kan bedriva
pensions- och
med mycket
eftersom arbetet kan organiseras
Fler medarbetare delar uppgifterna vilket
att ledigheter vid
semester och sjukdom inte riskerar att stoppa processerna helt.

ett

Kompetensutvecklingen inom professionen blir mer en del av vardagen
och man flera som delar uppgifterna. Inom
HRSC kan man
erbjuda helt andra
medarbetare genom
internt utvecklingsarbete och fler befattningar inom
En ny part som
avtal med HRSC kommer att
in i befintliga former, dvs
kommer att
det samarbete som redan i
med andra
kommuner.
sker genom
och operativt
I
hanteras gemensamma strategiska
t ex utvidgning av
kommande gemensamma investeringar eller andra
av strategisk
ett forum
dialog
mellan centret och respektive kommun
HR-chef den naturliga representanten i forumet. I dialogen ska framtida behov,
och
avhandlas.
Kommunen har
representation i det operativa
som
ska hanteras i det dagliga arbetet.
HRSC
in i nya
befintliga rutiner lyfts en
till det operativa
samverkande kommuner.

dialog kring hur saker
eller ska
dialog med samtliga

Finansieringsprinciper
de
och uppdrag som HRSC erbjuder debiteras med ett fast pris per
Debitering sker
i efterskott, grundat antal
ordinarie och extra
Nuvarande pris 88
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(motsvarande pris
Perstorps kommun 122
se bilaga 1) och priset har varit detsamma sedan HRSC
2014. Enheten arbetar
hela tiden med
att
nere priserna och till en mer effektiv
verksamhet.
Perstorps kommun
vid
betala
projektledardel
HRSC om ca
35 000-40 000 kr och kostnader
kommunens projektledning som tillkommer under
implementeringsfasen. Kommunens personalkostnader
till den tid som
projektledare och projektmedarbetare
i projektet
att
Inga
kostnader
men alternativkostnaden att andra arbetsuppgifter
prioriteras
ner.
I de 88
konstanta
utvecklingsprojekt.

de utvecklingskostnader som finns
och verksamheten har fonderade medel avsatta

HRSC:s

av
Efter beslut om anslutning skrivs ett samverkansavtal mellan kommunen och
Helsingborgs stad.
av
sker i
projektform med resurser
Perstorp, HR-servicecenters och HR i Helsingborgs
stad.
I

hand sker

personal och en

kallad

kommunen till HRSC och Helsingborgs stad.
med fackliga organisationer och
ska

Vidare arbetar man med att
att
mellan kommun och HRSC blir
tydlig
och att de
mot nuvarande
En teknisk
till
att leveranserna
kan ske fysiskt
Helsingborg. Projektet leds
HRSC men kommunen ansvarar sina
projektmedarbetare och
all kommunikation till egna medarbetare och chefer.
till 3 4
efter avtalstecknande.
Vad

Perstorps kommun hantera
om ett beslut fattas om samverkan med HRSC kommer vissa uppgifter att
fortsatt finnas kvar i kommunen. Detta regleras av det avtal som parterna skriver men
av att det i nuvarande arbete finns uppgifter som ligger
hanteringen av
pensions- och/eller systemadministration. Exempel detta hantering av
personalarkiv, framtagande av statistik, besvara
offentlighetsprincipen m.m. 0,25
finnas kvar i Perstorp och
ligga kvar under HR-avdelningen. Denna del inte heller
i de
som finns i bilaga 1. Resursen ligger
den
projektledardel som
finnas vid implementeringsfasen.
Perstorps kommun kommer
att
hantera inrapportering genom
medarbetare, samordnare och chefer men hur det ska ske kommer med
sannolikhet
att
Hur mycket oklart. Strukturen blir enligt den modell som HRSC erbjuder
och som de
kommunerna enats kring.
Samverkan med HRSC
vidare att man inte
kan sticka in huvudet till
utan kommunikationen sker via post, mejl eller telefon. Frekvensen
till
inte
i dag utan den mesta kommunikationen sker redan via
ovan
kanaler. Skillnaden
inte bli stor.
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Kostnader
personal
Perstorps kommun betalar
ca 630 000 kr i fasta kostnader per
Detta
en kostnad som ca tre
stor per medarbetare som
Helsingborgs stad. Till
detta kommer konsultkostnader som kan variera
tid, men under januari till
september 2020 har dessa kostnader
till strax under 50 000 kr. Kostnaderna
i kommunen Perstorps kommun
Det finns mycket som talar
att gemensam upphandling via HRSC skulle kunna ner systemkostnaderna sikt.
Verksamhetssystemet upphandlades 2006 och avtalet
2006-08-01 2011-07-31
med
till
om 5 fram t.o.m. 2016-07-31. Det
dags
att
systemet. Om Perstorp egen hand ska upphandla ett
personalsystem det en mycket
process vilken
stor
av
befintlig personal. Det
extra resurser i form av projektledning
upphandling
och implementering till en betydande kostnad. Som enskild part kan kommunen inte
heller
med att ner kostnaden lika mycket som om en upphandling
genom HRSC:s
Bilaga 1.
2020-09-28
Bilaga 2. Informationsmaterial HR-servicecenter
Bilaga 3.1 Samarbetsavtal
Bilaga 3.2 Utkast
Perstorps kommun
Bilaga 3.3
Bilaga 4. Riskinventering,
samt handlingsplan
till beslut
beslutar,
Att uppdra
att teckna avtal med Helsingborgs stad
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01.
Att uppdra HR-chef att ansvara
implementeringsfasen.

kommunens projektledning under

Ulf Bengtsson

Lottie Kvick

Perstorps kommun

HR-chef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
HR-chef

2019-10-13

HR-avdelningen

till avtal om samverkan kring
pensionsadministration (dnr xxx/xxx )

och

Bakgrund
Detta
ett
till avtalet om samverkan kring
och pensionsadministration
som
mellan
kommun, Helsingborgs stad,
kommun,
kommun och
kommun, daterat mars 2014. Av avtalet
att
ska ges till de kommuner inom
som inte
en del av
samverkanskommunerna att
som part i avtalet.
kommun
Genom detta
samverkansavtal kring

xxx kommun in som samverkande kommun i befintligt
och pensionsadministration daterat mars 2014.

4 Personal
Vad
4
personal i samverkansavtalet ska befintlig personal (tillsvidare
personal) i
samverkanskommun erbjudas
hos
Helsingborgs stad som
av bilaga 6 (bilaga till detta
numrering av
bilagor
numreringen i samverkansavtalet).
Detta
Helsingborg stad.

sin giltighet

av kommunstyrelsen i

samverkansparter
samverkansavtalet.

informerade om att xxx kommun

i

_______________________________________________
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Helsingborgs stad

xxx Kommun

_________________________________

______________________________

Jonna Myrebris

xxx

Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se

helsingborg.se

201X-XX-XX
AVTAL
DNR XX/201X
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Personuppgiftsbitr desavtal enligt artikel 28 i EU:s dataskyddsf rordning (2016/679)
1. Parter
Personuppgiftsansvarig: [Kommun/bolag], genom [ange
relse], med [adress]

-

Helsingborgs stad, 212000-1157,med [adress]
2. Bakgrund
2.1 Mellan parterna
pensionsadministration
2.2

avtal avseende samverkan kring

och

kommer vid
av sina
enligt
Huvudavtalet behandla personuppgifter som personuppgiftsansvarig
ansvarig

2.3 Europaparlamentets och
(EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd
fysiska personer med avseende
behandling av personuppgifter och om det fria
av
uppgifter och om
vande av direktiv 95/46/EG
att ett
skriftligt avtal
mellan den som personuppgiftsansvarig och
den som i egenskap av
behandlar personuppgifter
personuppgiftsansvarigs
Genom detta avtal
denna
skyldighet.
3. Definitioner
3.1 De begrepp som
i enlighet med vad som

i detta avtal ska ha den
av

och tolkas

3.2 Med
avses i detta avtal
integritets- och
personuppgiftslagstiftning (exempelvis men inte
till Datasamt andra vid var tid
lagar,
och myndighetsbeslut som
den personuppgiftsbehandling som sker under detta avtal. Begreppet omfattar
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

helsingborg.se

SID 2(9)

4. Behandling och personuppgifter, ndam l m.m.
4.1

endast behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med syftet i avtalet och den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner
att
sitt uppdrag den
personuppgiftsansvarige. Syftet med
behandling
av personuppgifter
och pensionsadministration.

5. Personuppgiftsansvariges ansvar
5.1 Personuppgiftsansvarige
sig att
att det finns en laglig
grund
de behandlingar som omfattas av detta avtal och att utforma
skriftliga instruktioner
att
och eventuella unska kunna
sitt uppdrag enligt detta avtal. Dessa instruktioner
i bilaga 1.
5.2 Den personuppgiftsansvarige
sig att utan
informera perom
i behandlingen vilka
perskyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning.
5.3 Den personuppgiftsansvarige ansvarar

att informera registrerade om
behandlingarna enligt avtalet och
att, i de fall det
samtycke
den registrerade samt tillvarata de registrerades
till insyn
och radering m.m.

6. Personuppgiftsbitr dets ansvar
6.1

sig att endast behandla personuppgifterna
de syften som anges i avsnitt 4 av detta avtal och enligt detta avtal samt personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner i bilaga
1.
ska
Dataskyddslagstiftning
och
sig informerad om

6.2

endast behandla
personuppgifter som
i
till behandlingens
till
personuppgifter ska
till
personer som
dem
att kunna
sina arbetsuppgifter.

6.3

sig att vidta alla
tekniska och organisatoriska
som
att
sina skyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning samt detta avtal och instruktionerna i
bilaga 1.

SID 3(9)

6.4
6.5

ska vidta
uppgifterna mot all slags av
det fall

att skydda personbehandling.
saknar instruktioner som personuppatt
uppdraget ska perinformera personuppgiftsan-

utan
svarig om detta.
6.6

sig att omedelbart informera personuppgiftsansvarig ifall
anser att de dokumenterade instruktionerna strider mot Dataskyddslagstiftning.

6.7
de skyldigheter som

sig att assistera personuppgiftsansvarig med
personuppgiftsansvarig enligt artikel 15-22 i

7. Samverkan och kontroll tg rder
7.1

ska
personuppgiftsansvariges
denne med att
sina skyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning,
att medverka till utredning av eventuella
personuppgiftsincidenter.

7.2 I syfte att
av
och efterlevnad av detta avtal, har personuppgiftsansvarig
till erforderlig insyn i de delar av
organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.
ska
personuppgiftsansvariges
utan
ge denne eller tredje man som denne anlitat,
till
upplysningar, handlingar,
till lokaler och utrustning som
att personuppgiftsansvarige ska kunna
en effektiv kontroll av personuppsamt efterlevnad av detta avtal och/eller
Dataskyddslagstiftning.
ska
personuppgiftsansvariges
kunna styrka att de skyldigheter som
av detta avtal uppfylls.
ska
personuppgiftsansvarig motsvarande
i
till anlitade
den.
7.3 Personuppgiftsansvariges kontrollansvar sker
personuppgiftsansvarigs
bekostnad. Kontroll kan ske genom anlitande av tredje man.
7.4

ska vidare bereda
eller annan myndighet att
tillsyn
plats.

tillsynsmyndighet,

SID 4(9)

7.5

ska utan
skriftligen
personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje man som
eller kan vara av betydelse
behandling av personuppgifter enligt detta avtal.
har inte
att
personuppgiftsansvarig eller agera
personuppgiftsansvarigs
gentemot tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje
man i
som
eller kan vara av betydelse
behandling av personuppgifter enligt detta avtal.

8. Anlitande av underbitr de
8.1
8.2

inte
att anlita
uppdraget utan personuppgiftsansvariges skriftliga

att full-

det fall personuppgiftsansvarige gett ett
skriftligt
nande
skyldig att informera personuppgiftsansvarig i god tid innan
avtal med ett nytt uneller
ett befintligt
Personuppgiftsansvarig ska ha
att
mot

8.3 Personuppgiftsansvarig har
att
tidigare samtycke om anav ett
utan att ange motivering.
personuppgiftsansvarig sitt tidigare samtycke ska
att all behandling hos
8.4

skyldig att
som anlitas har kapacitet att
som
att uppfylla

att det
de tekniska och organisatoriska
krav.

8.5

ska genom avtal tillse att
samma skyldigheter som
enligt detta
avtal.
ansvarar
arbete
eget arbete.
ska
Personuppgiftsansvariges
en kopia
avtalet med

9. Incidenthantering
9.1
9.2

ska
efter att ha

den personuppgiftsansvarige utan
vetskap om en personuppgiftsincident.

ska snart som
personuppgiftsansvarig en beskrivning av personuppgiftsincidenten. En
ska

SID 5(9)

1.
personuppgiftsincidentens art och, om
de kategorier och antalet registrerade som
samt kategorier och antalet
personuppgiftsposter som
2.
ten, och
3.
effekter.
9.3

10.

de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidende
som har vidtagits eller
samt att mildra personuppgiftensincidentens potentiella negativa

sig
i
att assistera personuppgiftsansvarig att
dennes skyldigheter enligt artikel 33-34 i Dataavseende
av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten samt information till registrerade.
verf ring av personuppgifter till tredje land

10.1

inte behandla personuppgifter eller anlita gon annan
behandlingen av personuppgifter
EU/EES,
tom
annat
mellan parterna.

10.2

inte heller i
uppgifter till tredje land utan skriftligt samtycke
svarig.

att
personpersonuppgiftsan-

11. Sekretess
11.1

ska iaktta sekretess vid behandling av personuppgifter enligt detta avtal.
inte
att
personuppgifter eller andra uppgifter som har samband med detta avtal.

11.2

ska tillse att
konsulter och
som
svarar
och som behandlar eller har
till personuppgifterna bundna av ett
samt informerade om hur personuppgiftsbehandling
ske i enlighet
med instruktioner
personuppgiftsansvarig.
sig
att tillse att det finns
sekretessavtal med ett eventuellt
samt
mellan
och
dess personal.

SID 6(9)

11.3 Om den registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man
information
som
behandling av personuppgifter, ska
till personuppgiftsansvarig.
inte
ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal utan
skriftligt
medgivande
personuppgiftsansvarig. Personsig efter
medgivande att
till med att
ge registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man information
om en viss behandling av personuppgifter.
12. Skadest ndsansvar
12.1

ska

personuppgiftsansvarig
dana krav som
orsakat genom att inte
detta avtal eller Dataskyddslagstiftning.

12.2

ansvarar
eventuella krav som riktas mot personuppgiftsansvarig till
av att ett
inte uppfyllt sina
skyldigheter enligt avtal eller Dataskyddslagstiftning.

12.3
tering av
ansvarar

ska vara personuppgiftsansvarig
och
om
som
enligt 12.1 och 12.2.

-

i han-

13. S rskild ers ttning
13.1

har
vad som
av Huvudavtalet inte
till
av de skyldigheter som
av detta avtal, Dataskyddslagstiftning eller de instruktioner avseende
personuppgiftsbehandling som meddelas av den personuppgiftsansvarige,
inte annat avtalats mellan parterna.

14. Avtalstid
14.1 Avtalet
ges
14.2

dess undertecknande och fram till dess att personuppbehandling av personuppgifter
personuppgiftsansvarieller att avtalet
av ett annat personuppgiftsbi-

om sekretess i avsnitt 11 ovan ska
ter detta avtal har
att

att

ef-

SID 7(9)

15. Upph rande av behandling av personuppgifter
15.1

ska vid avtalets
personuppgiftsansvarige
personuppgifterna
met medium och i format som personuppgiftsansvarig

av den
-

16. ndringar och till gg
16.1

och
i detta avtal ska
att vara giltiga
ligen och undertecknas av
parterna.

skrift-

16.2 Parterna har
att
av detta avtal och dess bilagor,
det fall att
lagstiftning eller tolkningen av den,
ett
som
behandlingen av personuppgifter som omfattas
av detta avtal. En
om
av endera parten
inte att detta avtal bryts utan endast att en
17. Tvist
17.1 Svensk
ska
ning.

ska
detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal
i enlighet med Huvudavtalets
avseende
________________________

Detta avtal har
sitt.

i

likalydande original av vilka parterna tagit var

[ort] den [datum]

[ort] den [datum]

[Kommun/bolag]

Helsingborgs stad

______________________

______________________

[Namn]

[Namn]
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Bilaga 1 Instruktion

hantering av Personuppgifter

vad som redan
av detta avtal ska
instruktioner:

juni 2019

samverkande kommuner

och

HR-servicecenter

Service Level Agreement (SLA) 1.0

inom

och

mellan HR-servicecenter och samverkande

att

antal arbetsdagar

som relevanta och

antal dagar i tidsangivelsen i

de aktiviteter som

HR-servicecenters kontorstid.

attest och
av
och vid uppgradering. Dessa dagar

och externa intressenter. HR-servicecenter ger support i
Kommunen ansvarar
avtalstolkningar och

i samband med slutlig bearbetning av
inte som arbetsdagar.

samt

HR-servicecenter
en
in. Det
supportmejl eller Helpdesk. Genom att
historik. Om underlag saknas eller
skyndsamt
underlag.
en

att samtliga
ska inkomma via HR-servicecenters kundsupport; telefon,
in minimeras
och det skapas en
av respektive
kompletteras kontaktar HR-servicecenter kommunen som ansvarar
att

med

supporten densamma som kontorstiden; helgfria vardagar klockan 08:00 17:00, dag
helgdag klockan 08.00 12.00
och under perioden 16 juni-31 augusti
sommararbetstid
kontorstid mellan klockan 08.00 16.30.

HR-servicecenter ger support till medarbetare, chefer,
Personec P
och i

Generellt

Funktionerna
under

HR-servicecenters kontorstid helgfria vardagar klockan 08:00 17:00, dag
helgdag klockan 08.00 12.00 och under perioden
16 juni-31 augusti
sommararbetstid
kontorstid mellan klockan 08.00 16.30.

Om inget annat anges

aktuellt

Anger den
processen
Anger aktuell
i den
processen
Aktivitet:
Anger aktiviteter
den aktuella
HR-servicecenters ansvar: Anger HR-servicecenters ansvar
Kommunens ansvar:
Anger kommunens ansvar, en
att HR-servicecenters utlovade
ska
Vissa rutiner
av en specifik yrkesgrupp. Vid dessa
byts kommun ut mot den specifika
yrkesgruppen.
Anger HR-servicecenters
Kommentar:
Kompletterande information

Process:

SLA 1.0 visar vad som HR-servicecenter respektive samverkande kommuner ansvarar
och med 1 juni 2019.

Service Level Agreement (SLA) 1.0 den
versionen av
kommuner och kommer att utvecklas under 2019.

Dokumentinformation
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Hantera personoch

Hantera personoch

i

uppgifter som till
exempel
kontering och
placering

av

Ny
redan
kommunen

av
i

Registrering av

Registrering av
i

Hantera personoch

av

Aktivitet

Process

i

i

Underlag
via
WinLas.
De uppgifter som inte
att registreras i
WinLas
via
blankett.

underlag till
HR-servicecenter.

WinLas.

Registrera och
attestera

WinLas.

Registrera och
attestera

Kommunens
ansvar

uppgifter.

Uppdatera

Registrera

Registrera

med nya

i

i

HR-servicecenters
ansvar

och med datum.

ny
registreras till
aktuell
innan

Ny
redan befintligt

beviljat i
WinLas.

registreras senast
7 arbetsdagar
efter att

och
av

att
av
semesterdagar med
mera ska bli
dessa
hanteras i
i anslutning till att
tidigare
avslutas.

i

att aktuella
finns upplagda

Ferie- och

Kommentar
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Avslut

Intyg

Intyg

Hantera personoch

Hantera personoch

Hantera personoch

Hantera personoch

Skatt

och

Bevakning av

Hantera personoch

Hantera personoch

Process

Rekvirera

Arbetsgivarintyg.

Inkomstuppgifter.

och
utbetalning av

Avslutning av

Uppdatering av
skatteavdrag.

Aktivitet

beslut

Helsingborgs stad
och
kommun
hanterar
arbetsgivarintyg.

Underlag
via
WinLas.
Om inte funktion
avslut finns i WinLas

underlag med

och

Kommunens
ansvar

rekvirering.

intyg efter
den

intyg efter
den
och/eller

Avsluta
enligt underlag och
betala ut

skatteuppgifter
Skatteverket.

och

Om ingen
inkommer avsluta

HR-servicecenters
ansvar

per

Minst
per

Senast 14
kalenderdagar
efter inkommen

Senast 14
kalenderdagar
efter inkommen

1

en

in i

Utbetalning av
sker
efter

Uppdaterad
skatteuppgift
Skatteverket

som inte
bevakar HRservicecenter och
avslutar

Kommentar
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underlag

Hantera

Hantera personoch

Registrering av
manuella underlag
som avser
till exempel
arvodister,
uppdragstagare,
beslut om
med
mera.

Registrering av
manuella underlag
som avser

enligt beslut
Kronofogdemyndigheten.

av

grund av partiell
pension eller
partiell

Omreglering av

Hantera personoch

Partiell pension och
partiell

Aktivitet

Process

och
korrekt
underlag enligt
tidplan till
HR-servicecenter.

Attestera i

inbetalning till
Kronofogdemyndigheten enligt
utanordning.

till
HR-servicecenter.

samt nytt

beslut om
partiell pension/
partiell
arbetstidens

Kommunens
ansvar

Registrera underlag
inkomna enligt tidplan
till aktuell

underlag
Kronofogdemyndigheten,
en utanordning samt
redovisa till
kommunen.

efter

Registrera ny
enligt nytt
och
beslut om partiell
pension/partiell

HR-servicecenters
ansvar

Underlag inkomna
enligt tidplan
hanteras till
innevarande

Utanordning och
redovisning
till
kommun senast
dag
huvudutbetalning.

Underlag inkomna efter
senaste datum enligt
tidplan hanteras i
av tid.
hanteras
till
huvudutbetalning.

Kommentar
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av
felaktiga poster
utbetald
korrigera.

som
inte attesterade
och
inte
kommer med till
huvudutbetalning.

avvikande

av poster
som redan har
till

Poster
avvikande

Oattesterade poster

Hantera

Hantera

Aktivitet

Process

i, attesteras och
skickas till HRservicecenter.

Chef
fylls

markera posterna
och komplettera med
namn och
personnummer.

Chef attesterar i
Personec P,
och
meddelar HRservicecenter vem
det
och vilka
poster det avser.

Kommunens
ansvar

poster.

Korrigera

Registrera

enligt
och

i

HR-servicecenters
ansvar

Hantera
till
huvudutbetalning.

huvudutbetalning.

Utbetalning

Kommentar
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och
systemet

och
systemet

och
systemet

Process

Organisations-

av

Importera nya
till

samband med

Filer till

Hantera
organisationssom
omfattare
100

mycket

Aktivitet

i
filer
senast den 1:a i
utbetalnings-

med nya

underlag.

underlag
senast den 1:a
innan
omorganisation
i kraft.

Kommunen driver in
skulden och
till
HR-servicecenter
skuld inbetald.

Chef meddelar
att skuld

Kommunens
ansvar

rimlighetskontroller.

till utsedd kontakt hos
kommun.
Importera nya
efter
samt

exportera

Administrera
organisationsi
enligt
rutin.

Vid inbetald skuld
korrigera
och
kontrolluppgifter.

Om
inte finns
skickas ett
fakturaunderlag till
kommunen som tar
hanteringen av

3

Inom 3 dagar.

Vid
organisationssker detta i
samverkan och
projektform.

framtagen rutin.

HRSC skickar
fakturaunderlag,
avbetalningsplan
hanteras av respektive
kommun.

Om
regleras
vid

finns

Eventuell
avbetalningsplan:

Kommentar

Meddela chef att

HR-servicecenters
ansvar
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk
2020/191
Sammanfattning
Kommunen
sig av Kommuninvest vid
av kapital.
bidrar
till
avtalsvillkor
kommunen vid
och
grund av den
investeringstakt som
i kommuner
kapitalet
i
att
och
och
villkor
kommunen. Efter
har stadgar
och beslut fattats om obligatorisk
medlemsinsats som
Nytt beslut om medlemsinsats
fattas
2021-2024.
som
i Kommuninvest skrivelse
i Perstorp till 0 kr och
inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta
till inbetalning av
kapitalinsatsen som
med 100 kr / per
fram till 2024.
Kommunstyrelsen

besluta,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk
ska
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de
som
med anledning av inbetalningen,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
som
inbetalning av kapitalinsats i
till
av
krav kapitalinsats under
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per
att Perstorps kommun ska tillse att protokollet
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
vid
samt
att finansiera inbetalningen genom
2021-2024 med 735 tkr per

av kommunstyrelsens ram de kommande

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-09-15

Dnr 2020/191

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

Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest
Sammanfattning
Kommunen
sig av Kommuninvest vid
av kapital.
bidrar
till
avtalsvillkor
kommunen vid
och
grund av den
investeringstakt som
i kommuner
kapitalet
i
att
och
och
villkor
kommunen. Efter
har stadgar
och beslut fattats om obligatorisk
medlemsinsats som
Nytt beslut om medlemsinsats
fattas
2021-2024.
som
i Kommuninvest skrivelse
i Perstorp till 0 kr och
inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta
till inbetalning av
kapitalinsatsen som
med 100 kr / per
fram till 2024.
Perstorps kommun medlem i Kommuninvest Ekonomisk
en medlemsorganisation som
en kommunal
den kommunala sektorn i
och
bedrivs i det av
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Kommuninvests
upp av en solidarisk borgen
medlemmarna, vilken bidrar till att
Kommuninvest till en attraktiv motpart
kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Inbetalning av kapitalinsats
medlemskap i
att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det
denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde
mellan. Det har
varit
att delta med en
Vid
2020 beslutades om en
av stadgarna att en enda
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
samtliga medlemmar.
Den nya
till 1 300 kronor per
kommuner och 260 kronor per
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha
vid
av 2024.

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

Den nya
har kopplats till en
kommande fyra
enligt

trappa,

kravet

successivt under de

Kapitalinsats
2020
2021
2022
2023
2024

900
1 000
1 100
1 200
1 300

Medlemmarna ska
med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
minst
till ovan angivna belopp.
Det kommer
med en insats
kronor per

liksom tidigare, vara
att i enlighet med stadgarna delta
ovan angivna
upp till ett belopp motsvarande 1 800
kommuner [360 kronor per
regioner].

till beslut
beslutar,
att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk
ska
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de
som
med anledning av inbetalningen,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
som
inbetalning av kapitalinsats i
till
av
krav kapitalinsats under
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per
att Perstorps kommun ska tillse att protokollet
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
vid
samt
att finansiera inbetalningen genom
2021-2024 med 735 tkr per

av kommunstyrelsen ram de kommande

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommuninvest ekonomisk
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2020-09-03
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk
1
Bakgrund
Vid
16 april 2020 beslutades om
stadgar
Kommuninvest Ekonomisk
medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
till
i
av
valberedningen i
och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade
av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk
och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och
Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen
och ett antagande om en viss successiv
av antalet medlemmar, beslutade
om
att
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och
de krav som de regulativa
myndigheterna har kravet av att
kapital mot risken
bruttosoliditet.
Kommuninvest,
Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive
Sammanfattningsvis beslutade
kapitaliseringen av Kommuninvest.

2020

avseende den framtida

En kapitaliseringsperiod fyra
varje kapitaliseringsperiod beslutar
om en kapitaliseringsplan
de kommande fyra
Beslutet vid
2020 avser
2021 till 2024.
En gemensam och enhetlig

insatskapital

alla medlemmar.

Det ska dock inte uteslutas att
eller
av
nuvarande medlemmar
inte har
att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital.
beslutade
att i stadgarna
en
som ger
att av
ge
dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ).
Kommuninvest Fastighets AB.
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den medlem som efter

inte anser sig ha
att betala upp till en
kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra
900 till 1300 kronor per
Insatskapital
1000
1100
1200
1300

att insatskapitalet
kommuner successivt
2021 till 2024.

kommuner
2021
2022
2023
2024

Beloppen
regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt
Insatskapital
200
220
240
260

regioner
2021
2022
2023
2024

inbetalning av nytt insatskapital sker
efter
2021. Inbetalningen ska vara
senast vid
respektive
Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests
avvecklas. 2010 upptog
av
om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning
vilken typ av kapital som kan
i kapitalbasen, vilket
har enligt
beslutade.

att

dvs.

medlemmar ett
nya krav om
numera inte
i

vilket

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade
kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade
Utbetalning av
att

sker till det konto som respektive medlem har
betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat
erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk
I bilaga 2

beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande
enhetlig
eftersom den
en mer

till medlemmarna
Givet
alla medlemmar, tas den s.k.
till stor del spelat ut sin roll. Ny modell
avseende 2020, dvs. efter
2021.

redovisning av

om en
bort,

till

2020.pdf
3

Tidsplan
tidsplan
medlemmarnas insatser.

den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och

30 september 2020

Utbetalning av

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar
20 november sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se
ovan om konto
som
utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2024.

4
Bifogat

Bilagor
bilagor enligt

till

medlemmar.

medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som
missiv och beslutsformuleringar som kan
av
medlemmarna
respektive
eller styrelse beslutar om insatskapital samt
hantering och dess
till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive fram till 2024. Av bilagan
respektive
medlem och hur mycket som
att inbetala i insatskapital respektive om
under
2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i
att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi
er inbetalning av insatskapital motsvarande
och
kommande insatskapital
2021 till 2024 insatt bankgiro 5060 5963 eller insatt
Kommuninvest Ekonomisk
konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella
kan
alternativt 070-340 39 83.

till Ulf Bengtsson

ulf.bengtsson@kommuninvest.se

KOMMUNINVEST EKONOMISK
Tomas Werngren

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

2020-10-14
Kommunstyrelsen
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2021
2020/193
Sammanfattning
Januari
13
ksau/kstu
20
ks
27
kf

Februari
3
10
17
1

Mars
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu
ks1
kf
bokslut 2020

April
7
14
28

ksau/kstu
ks 2
kf 2

2 Bokslut 2020

Maj
5
19
26

ksau/kstu
ks
kf

Juni
2
16
23
30

ksau 3/kstu
ks 3
kf 3
ksau/kstu

3 Ekonomiska ramar 2022 2024, budget

Augusti
11
18
25

ksau/kstu
ks
kf

September
8
22
29

ksau/kstu
ks
kf

Oktober
6
13
27

ksau/kstu 4
ks 4
kf 4

November
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

4

December
1
8
15

2021

ksau/kstu
ks
kf

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)
Tekniskt utskott (kstu)
Kommunstyrelsen (ks)
(kf)
inleds kl. 16.00)

inleds kl. 09.00
inleds kl. 09.00
inleds kl. 14.00
inleds kl. 18.00
Utdragsbestyrkande

2020-10-14
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att

2021

att

att

att

att

kommunstyrelsen enligt

sina

2021 enligt liggande
i samband med samtliga

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-09-14

Dnr 2020/193

KS
Cecilia
, Kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

2021
Sammanfattning
Januari
13
ksau/kstu
20
ks
27
kf

Februari
3
10
17
1

Mars
3
17
24

ksau/kstu
ks1
kf
bokslut 2020

April
7
14
28

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu
ks 2
kf 2

2 Bokslut 2020

Maj
5
19
26

Juni
2
16
23
30

ksau/kstu
ks
kf

ksau 3/kstu
ks 3
kf 3
ksau/kstu

3 Ekonomiska ramar 2022 2024, budget

Augusti
11
18
25
Oktober
6
13
27
4

December
1
8
15

ksau/kstu
ks
kf

September
8
22
29

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu 4
ks 4
kf 4

November
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

2021

ksau/kstu
ks
kf

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

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)
Tekniskt utskott (kstu)
Kommunstyrelsen (ks)
(kf)
inleds kl. 16.00)

inleds kl. 09.00
inleds kl. 09.00
inleds kl. 14.00
inleds kl. 18.00

till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

2021

att

att

att

att

kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen enligt

sina

2021 enligt liggande
i samband med samtliga

Ulf Bengtsson

Cecilia

Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

2020-11-11
Kommunstyrelsen

118

Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria Wines
stiftelse
2020/212
Sammanfattning
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse i behov av en auktoriserad revisor.
Tidigare har stiftelsen har haft samma auktoriserade revisor som kommunen.
de
revisorerna har inkommit ett
att
ska uppdra
revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines
stiftelse.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att uppdra
stiftelse

revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-10-19

Dnr 2020/212

KS
Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Auktoriserade revisorer till Artur Lundkvist och Maria
Wines stiftelse
Sammanfattning
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse i behov av en auktoriserad revisor. Tidigare
har stiftelsen har haft samma auktoriserade revisor som kommunen.
de
revisorerna har inkommit ett
att
ska uppdra
revisorerna att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.
till beslut
beslutar,
att uppdra
stiftelse

revisionen att utse auktoriserad revisor till Artur Lundkvist och Maria Wines

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Revisionen
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

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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AV Media
medlemskommuner samt att

att anta nya
ny

2020/214
Sammanfattning
Kristianstad,
och
har
om medlemskap i AV Media
Under
har medlemsdialoger
med syfte att ge bakgrund till processen om nya
medlemmar i
Direktionen har
fattat beslut om att
kommunernas
de nya medlemmarna kommer att medverka till att
juridiskt, ekonomiskt och
till ny
har tagits fram. Revideringen
2 avseende medlemmar,
5 avseende direktionens organisation och mandattid,
7 avseende
samt
11 avseende
av
resultat
Kommunstyrelsens

paragrafer:

till beslut,
beslutar,

att anta Kristianstad,
Media
med
att anta

till ny

och
i

som nya medlemmar i
1 januari 2021, samt
att

och med 1 januari 2021

Utdragsbestyrkande

AV

Sida

1(1)
2020-10-19

Dnr 2020/214

KS
Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

AV Media
medlemmar samt att anta ny

att anta nya

Sammanfattning
Kristianstad,
och
har
om medlemskap i AV Media
Under
har medlemsdialoger
med syfte att ge bakgrund till processen om nya
medlemmar i
Direktionen har
fattat beslut om att
kommunernas
de nya medlemmarna kommer att medverka till att
juridiskt, ekonomiskt och
till ny
har tagits fram. Revideringarna
2 avseende medlemmar,
5 avseende direktionens organisation och mandattid,
7 avseende
samt
11 avseende
av
resultat

paragrafer:

till beslut
beslutar,
att anta Kristianstad,
Media
med
att anta

och
i

till ny

som nya medlemmar i
1 januari 2021, samt
att

AV

och med 1 januari 2021

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
AV Media

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

2020-11-11
Kommunstyrelsen

120

Detaljplan

15:252 m.fl. - Beslut om antagande

2020/216
Sammanfattning
Detaljplanens syfte att reglera,
campingverksamheten och badet
fastigheten
15:252 samt intilliggande
S:2. Planen ska
strandskyddets
i och med att delar av
ligger inom
strandskyddat
Planen ska
tydliga
att
Detaljplanen hanteras med s.k.
och ska antas av
detaljplanen
sedan
planen en andra granskning. Planen har reviderats
inkomna synpunkter och
bli antagen av
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att anta detaljplan

15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-10-14

Dnr 2020/216

KS
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Detaljplan

15:252 m.fl. - Beslut om antagande

Sammanfattning
Detaljplanens syfte att reglera,
campingverksamheten och badet
fastigheten
15:252 samt intilliggande
S:2. Planen ska
strandskyddets
i och med att delar av
ligger inom
strandskyddat
Planen ska
tydliga
att
Detaljplanen hanteras med s.k.
och ska
antas av
detaljplanen
sedan
planen en andra granskning. Planen har reviderats
inkomna synpunkter och
bli antagen av
uppdrag av kommunstyrelsen beslutade
2017-02-23 3, att
2017-02-09,
enligt reglerna i Plan- och bygglagen.
fanns
i kommunhuset och kommunens hemsida.
Synpunkterna skulle ha inkommit senast 2017-03-29 och sammanfattades och
kommenterades i
Efter
reviderades
och
beslutade, 2018-10-04 52, att
reviderat 201809-20, granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen.
fanns
i kommunhuset och kommunens hemsida. Synpunkterna skulle ha
inkommit senast 2018-11-16 och sammanfattades och kommenterades i
reviderats och
en andra granskning.
beslutade, 2020-08-20 37, att
reviderat 202008-06, en andra granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen.
fanns
kommunens hemsida, samt i kommunhuset, under granskningstiden som
mellan 2020-09-05 och 2020-09-26. Inkomna synpunkter sammanfattades och
kommenterades i det andra
och detaljplanen reviderades.
2020-10-15 49, antagandehandlingen och beslutade att
detaljplanen vidare till kommunstyrelsen
beslut om antagande i

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

till beslut
beslutar,
att anta detaljplan

15:252 m fl, enligt reglerna i Plan- och bygglagen.

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Planarkitekt

2020-10-15

49

Detaljplan

15:252 m.fl. - Beslut om antagande

2020/216
Sammanfattning
Detaljplanens syfte att reglera,
campingverksamheten och badet
fastigheten
15:252 samt intilliggande
S:2. Planen ska
strandskyddets
i och med att delar av
ligger inom
strandskyddat
Planen ska
tydliga
att
Detaljplanen hanteras med s.k.
och ska antas av
detaljplanen
sedan
planen en andra granskning. Planen har
reviderats
inkomna synpunkter och
bli antagen av
beslutar,
att
av
antagandehandling
detaljplan
att
detaljplanen vidare till Kommunstyrelsen och
antagande.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Planarkitekt
Kommunstyrelsen
Diariet

Utdragsbestyrkande

15:252.

Detaljplan
15:252 m.fl.
Camping), Perstorps kommun,

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplanen har
2017-02-09
Antagits av KF:
Vunnit laga kraft:

1

Datum:

Diarienummer:

2020-10-01

BN-2020/15

Bad och

PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen att reglera,
och
badplats och
campingverksamhet fastigheten
15:252, samt intilliggande
S:2. Planen ska
strandskyddets
bad och camping ligger inom
strandskyddat
Planen innefattar
en del av statlig
108 som
det
regionalt viktiga
prioriterat
godstransporter, samt parkeringen
om
fastigheten
15:336.
Planen ska
och

tydliga

att

Bakgrund
Kommunen
den mark
15:252) som ligger
remsa vid vattnet
S:2) som
samt
camping som arrenderas ut till privat
har
fastigheten
15:336 lagts till

om statlig
108, utom en
kommunal badplats
Sedan
och
in av kommunen.

Det finns ett behov av att se
verksamheten inom fastigheten
att finna en bra balans
mellan intresset
att nyttja badet och intresset att nyttja
campingverksamhet. Badplats har funnits
1972 (Finns markerat ekonomiska kartan
som badplats). Hela fastigheten
15:252 samt del av
S:2
omfattas av strandskydd. En strandskyddsdispens har beviljats
bad- och
campingverksamheten, men det finns ytterligare behov av att reglera
i
tas denna detaljplan och
avtal fram.
Det viktigt att
till den offentliga badplatsen och till
strandzonen som helhet, vilka ligger inom
det som
servicebyggnader, parkering,
husbilar och
husvagnar
regleras att brandkrav,
med mera
Antalet
campingplatser och parkeringsplatser
dimensioneras att
inte
108, exempelvis genom att fordon parkerar
den statliga
omfattar de kommunalt
15:336, samt del av statlig
108 och del av
Detaljplanen

enligt 5 kap 7

fastigheterna

15:252 och
S:2.

PBL (2010:900) med s.k.
ANTAGANDE

GRANSKN./UNDERR.

Process

2

LAGA KRAFT

Handlingar
Planhandlingarna

av:

Planbeskrivning med
Plankarta med
Illustrationsplaner

(denna handling)

(MKB)

AV
I
med
har en
och
tagits fram av
kommunen med
av
Consult AB
innefattar en permanent campingplats (4
kap. 34 6).
har tagits fram i enlighet med
i MB 6
kap.
Denna
har reviderats av Perstorps kommun
granskningsskedet till detaljplanen. Huvuddelarna av denna MKB sammanfattas nedan.
Tyngdpunkten har legat
och

inriktad
att beskriva

de

som
betydande

vara av
betydelse.
strandskydd, natur

Konsekvenserna av detaljplanen
totalt sett bli positiva. Med en detaljplan
sina funktioner och utformning. Den verksamhet som finns i
ges
att
verka
samt
till utveckling.
bidra till att uppfylla kommunens
och visioner. Planen kan
positiva konsekvenser
under
att
kopplas till det kommunala
i framtiden.
En negativ konsekvens
andel
yta, vilket
en
detta hanteras genom att dagvattnet
dagvattenledningen.

i

att
kommer att resultera i en
belastning dagvattensystemet. Enligt
lokalt innan det kopplas den befintliga

ska

Den sammantagna
att
till motion, rekreation och
naturupplevelser i skog och naturupplevelser i skog eller med
kontakt och utblickar mot
vattnet, kan garanteras i och med
av strandskyddet
servicebyggnaderna anses inte
i strid med strandskyddets syften.
kan snarare
positiva aspekter som att
till
av att delar av
mark
fri
vegetation grund av campingverksamheten.
kommer
att
vilket
till

3

och
ligger i Perstorps kommuns norra del, den
sidan av
Planen
omfattar fastigheterna
15:252 samt de delar av strandremsan runt
(S:2) som
omger
15:252
sidan. Det planlagda
omfattar
del av statlig
108,
vilken kopplar samman
med den
delen av kommunen och kopplar till statlig
24 i
norr, som leder till
och statlig
E4 i
riktning och
i
samt
parkeringen fastigheten
15:336.
108
trafikerad,
med tung trafik i form av
lastbilstrafik.
Perstorps kommun
arrendeavtal.

av

Trafikverket

statlig
S:2

15:252 och

15:336 som arrenderas ut genom

108.

av strandremsan.

Beskrivning av
Befintlig
av ett befintligt
med offentlig badplats
om statlig
108 samt parkering
sida.
till stor del av
yta och
en mindre del
mark, i anslutning till parkering, kiosk och strand. Mellan fastigheten 15:252 och
finns ett stycke
mark;
S:2. I
campingen mot en privat
fastighet med fritidshus/bostadshus. Vidare omfattas del av statlig
108 och
15:336
om
som nyttjas som parkering.
Omgivande landskap
omges till stor del av skogsmark, marker som mer eller mindre fuktiga, med ett flertal
mossar och
Naturen
men till stor del inte
Detta
uppvuxen vegetation
sikten skyms
och
att
sig vattnet finns.
Bebyggelse
Bebyggelsen i
stor del

av en del spridda bostadshus
statlig
108 och en mindre by
om
vid den norra
av
Byn ganska gles och utdragen, till
av lantbruksfastigheter, med en del villor och naturmark inblandat.

Trafik
Baserat en
2017 i en punkt strax
108, passerar i genomsnitt 1 500 fordon/dygn
Med en
resulterar detta i cirka 2 000 fordon/dygn
2040.

om
av

Kollektivtrafik saknas statlig
108 genom Perstorps kommun, men finns statlig
i
av bad och camping. sikt
och
komma till
mellan badet/campingen och
En
och
komma till
mellan Perstorp och
Den befintliga parkeringsytan inom

4

statlig
om 1,1%
24 med

15:252

regleras som
parkering och kan rymma cirka 25 platser. Inom
15:336 kan cirka 90
parkeringsplatser rymmas, varav
55
den befintliga grusytan.
Under de varma
2018 har enl. uppgift cirka 30 bilar/dag
parkeringen
om
108 och 30-50 bilar
sidan. Det finns
en
kapacitet ca 20 pplatser beroende om vissa ytor disponeras som camping eller parkering.
15:336 kan
uppskattningsvis ytterligare parkeringar tillskapas vid behov ytan 5 100 kvm, varav 3 000 kvm
disponeras som parkering.
dock tas till
108. Det framtida
behovet av parkering
vara
En gata som
parkeringen och badplatsen regleras som GATA,
platsmark
att
att
har
till
sattes upp vid
108
och efter
anslutningen till parkeringen i samband med behov av passage
oskyddade trafikanter
parkeringen
om
108. Trafikverket anser att
som
inte ska
flera
av en
GC-passage
108 ett villkor
parkeringsplatsen
sidan om
108.
Perstorps kommuns
har
Consult tagit
fram ett
till
GC-passage som
med Trafikverket. Den exakta
i vidare processer, men detaljplanen tar
det
som erfordras. Vidare har Trafikverket meddelat att man vill att infarten till parkeringen
15:336 flyttas
att kunna
en
med framtida GCpassage.
med
108
och
sidan utom
befintlig
och planerad in- och utfart planeras.
Kommunen har som framtidsvision att sikt skapa
och
genom kommunens
orter
statlig
108. I
med Trafikverket har
gjorts att det inte
att ange var framtida
ska placeras med
till att inga beslut tagna och finansiering
saknas.
reserveras inget utrymme
framtida
108 i detaljplanen. Vid
behov
det aktuellt att
Arkeologi
inte
i samband
med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 (KML), omedelbart avbrytas och
kan synas som
stenpackningar eller
i jorden.
Teknisk
m.m.
Avfallshanteringen hanteras av
BDT-vatten finns
E.ON

och ska ske enligt
med

och fosforfilter.

ansvarar

Tidigare
Perstorp 2030, antagen av
beskrivs
som
utveckling av fritid och
kan tillskapas
med
lyfts fram i
statlig
108,

5

2019-11-22. I
Vikten av att
samt att
av bad och camping.

Plan- och

anser att
granskningsyttrande.

inte strider mot

detaljplaner m.m.
Det finns ingen tidigare detaljplan som
fastighetsplan
Enligt kommunens
kommunalt
att
bra med

det aktuella

2014
I planerna
kopplingen mellan olika
om utvecklade

Detaljplanen

eller

Det finns inte heller

och det omgivande landskapet i ett
naturstigar och
i framtiden. Detta
rekreation i
kring

med intentionerna i

& cykelplan
& cykelplanen
2014, antagen av
kopplingar
och
cykeltrafik
by flera
kortare sikt
man i det aktuella
sikta en
koppling mellan byn och badplatsen,
sikt kopplas denna
mot Perstorp
och
mot
placeras
om
i
kring
byn och kopplingen mot
alla finns i den riktningen.
Detaljplanen

med intentionerna i

& cykelplanen.

Riksintressen och andra
Riksintressen
inte av

riksintresse.

Skyddade
enligt
Hela campingen/badet fram till statlig
108 omfattas av strandskydd. Strandskyddets syfte att
trygga
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor land och i vatten
djur- och
av strandskydd kan
genom antagande av detaljplan, i enlighet
med MB 7 kap 15 och PBL 4 kap. 17 Det
finnas
ett
och
intresset av att ta
i
det
som avses med planen, ska
tyngre
strandskyddsintresset.
kring
regleras i
om
av strandskydd.
7 kap. 18 c anger de
dispens
strandskyddet. I paragrafen
detaljplan. Det de som
i de fall
1. redan har tagits i
syften.
3.
tillgodoses

en

4.

att utvidga en

5.
tas i
tillgodoses

som ska beaktas vid
man upp 6 punkter, av dessa
ett

som

som

av
4 aktuella

att det saknar betydelse

sin funktion

eller
denna

strandskyddets

ligga vid vattnet och behovet inte kan

verksamhet och utvidgningen inte kan
att tillgodose ett
6

intresse som inte kan

Enligt
i
man exempelvis inte
nya byggnader och
inte heller
eller
av byggnader. Andra
eller anordningar
om det hindrar
att
ett
de annars skulle ha
fritt. Detaljplanen reglerar marken att endast
servicebyggnaden den del
strandskyddet
delar
strandskyddet ligga kvar
och ligger i linje med strandskyddets syfte. Insatser i
hanteras via
strandskyddsdispenser,
Den del av
som ligger inom strandskydd redan
och fungerar idag som
camping och offentlig badplats. Den offentliga badplatsen med
brygga
en del i den
som strandskyddet
Bryggan har med stor sannolikhet funnits platsen
sedan innan strandskyddet
i kraft (1975), den finns med de flygfoton man har
1978.
Badplatsen finns
med ekonomiska kartan
1972. Av naturliga
kan inte en brygga
ligga
annanstans vid vattnet, inte om den avses att
som badbrygga. Vidare
campingen en
verksamhet, som har behov av att komplettera utbudet i anslutning till
existerande funktionsbyggnader. Parkeringsytor
de som bor eller
campingen, som
till den offentliga badplatsen och naturen i
Strandskyddsdispens har beslutats och inte
av
Denna
parkering, bryggor och
ytor. Detaljplanen
som
strandskyddet vid servicebyggnaden. Ev. fortsatta
och camping
strandskyddsdispens om
av den
att det erfordras.
Planen tar
stranden

till de krav som
inom ramen
detaljplanen
vara

och skydd av

inga fysiska ingrepp inom
och inte
en
zon tillskapas.

I
har tidigare
har
kunna finnas
campingverksamheten inte

detta
i form av

en
av bad
att
platsmark.

strandzon,
negativa konsekvenser.

funnits, men betraktas nu som
har gjort
negativt.

den europeiska
att bad- och

Andra skyddade
inte

andra skyddade

enligt

Arkeologi
Det finns inga
inom
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 (KML), omedelbart avbrytas och
kan synas som
stenpackningar eller

7

i samband med
i jorden.

PLANENS UTFORMNING
Dispositionen i stort
reglerar markens och vattnets
och syfte som bad- och
Detaljplanen reglerar vilka ytor som ska nyttjas
badplats, bryggor,
natur,
gata/parkering respektive servicebyggnad. Detaljplanen detaljreglerar vilka delar av
campingen som
Vidare reglerar detaljplanen
108.
Servicebyggnad
Befintliga servicebyggnader har bygglov.
medger en,
(HKN)
att
upprustning av dessa vid behov.
detaljplanen
strandskyddet
(a1).

sidan,
detta

i

den
parkeringen finns idag en byggnad
det tidigare funnits intresse
en obemannad
livsmedelsbutik.
detta skulle kunna vara ett
scenario
i framtiden, liksom att
eventuellt reglera
som
har denna
med
HKNO.
framfart
som fordon ska byggnaden, rekommendation av
Trafikverket, omges av en
2,5 meter
Badplats, strand och
I
regleras strandzonen som NATUR samt badplatsen som NATUR med strand.
regleras som
W1 (som idag innefattar befintlig badbrygga), med
att
och bryggor.
W2
mindre
vilka
vad
strandskydd vid bygglov i varje enskilt fall.
husbilar och husvagnar
Detaljplanen medger ytor
husbilar/husvagnar.
se
underrubriken
och
Campingen ligger inom ett
topologin och de
som finns
till en del i sitt sammanhang. I den norra delen av
finns en mindre
som
en
Denna
bidrar starkt till platsens
identitet och
en visuell
mellan
och
by.
i den norra
delen av
ett parti med uppvuxna tallar, vilket
ett
och
inslag. Detaljplanen
att marklov
av badet och
Ett av syftena med
att
naturmark
den aktuella delen av
strand, samt att
till
Det
av stor vikt att det finns
till naturliga
som
ett
att man inte
passera genom
som
privat. Av den anledningen det inte
att
upp staket eller dyl. i annat
syfte
att ge
Detaljplanen
till
Trafik
Detaljplanen
och
sida om statlig
108.
den
sidan finns
cirka 25 platser, varav
den
sidan finns, med enklare ingrepp,
till ca 55 platser den yta som nyttjas
parkering idag.
Ytterligare kan cirka 35 platser tillskapas inom
15:336, vid behov. I bygglovsskedet regleras
antalet parkeringsplatser
den
parkeringen kan det komma att
m). Av denna anledning har
om

ett parkeringsbehov
ej
8

husbil (LOS,
korrigerats

9
att

en
parkering. Inom
parkeringen

trafiksituation och styr
in- och utfart till
camping som
finns utrymme att tillskapa en
GC-passage mellan
sida om
campingen och badplatsen.

Teknisk
BDT finns infiltration med

och fosforfilter

KONSEKVENSER
av
I
med
har en
och
tagits fram av
kommunen med
av
Consult AB,
innefattar en permanent campingplats (4
kap. 34 6).
har tagits fram i enlighet med
i MB 6
kap.
Denna
har reviderats av Perstorps kommun
detaljplanens
andra granskningsskede. Huvuddelarna av MKB:n sammanfattas nedan.
inriktad de
som
vara av
betydelse.
Tyngdpunkten har legat att beskriva
betydande
strandskyddet,
natur och
Konsekvenserna detaljplanen
totalt sett bli positiva. Med en
detaljplan
sina funktioner och utformning. Den verksamhet som finns i
ges
att
verka samt
till utveckling.
bidra till att
uppfylla kommunens
och visioner. Planen kan
positiva konsekvenser
under
att
kopplas till det kommunala
i framtiden. En
negativ konsekvens
i
att
kommer att resultera i en
andel
yta, vilket
en
belastning dagvattensystemet.
I
finns ett antal trafikerade ytor, bland annat parkering, men dessa kommer dock inte att
asfalteras utan
av
underlag som grus.
ytavrinning
ej ske.
Avrinnande vatten leds bort genom diken.
projekteras inga
utan
behovet av dessa
efter behov.
Det mest troliga

att befintliga diken breddas eller rensas

att ge plats

eventuella kraftiga regn.

Den sammantagna
att
till motion, rekreation och
naturupplevelser i skog och naturupplevelser i skog eller med
kontakt och utblickar mot
vattnet, kan garanteras i och med
av strandskyddet
servicebyggnaderna anses inte
i strid med strandskyddets syften.
kan
positiva aspekter som att
till
av att delar av
mark
fri
vegetation grund av campingverksamheten.
kommer
att
vilket
till
Vad
vatten konstateras att
har klassats
med
ekologisk status med
att god ekologisk status. Vid klassningen
belastningen av
inte vara ett
att god ekologisk status
baseras
index fisk.

och
Brandskydd
Brandskyddet

inom

9

minsta
mellan
om brandskydd vid
vara minst tre meter.

beskrivs i Statens
(SRVFS 2004:12) vara fyra meter. Mellan

Vidare omfattas campingen av Lagen om skydd mot olyckor, enligt 2 kap 2 skall
eller
till byggnader eller
i
omfattning
utrustning
av brand och
vid brand eller annan olycka. De
som vidtas kan vara
tekniska (utrustning) som organisatoriska (utbildning och information). Dessa
beaktas
i samband med avtalsskrivning samt i den
bygglovspliktig vid
samt
vid tillsyn.
Buller
Det buller som
ca 1 500 fordon

kan vara utsatt
kommer
trafiken statlig
varav 15 % tung trafik, 70 km/h, 50 km/h genom

Det finns enligt
utomhus.
Vad

inga rekommendationer

rekreations- och

anser
i

55 dBA
kvalitet

en

108.

det

boende, i detta fall camping,
att
ska
vardagsmedeldygn.
40 dBA

vardagsmedeldygn.
Enligt beslut
camping kan
och att
De
MB 9 kap.
hygienisk

verksamheten
Mark- och
2008-04-09 (2006-M 8160) anges att buller
en
i den mening som avses i 9 kap 3
musik under midsommarhelgen inte kan
som en helt
som angivits av
ska
Vidare anges att
och
inte
ha
att medge undantag
kan
riktlinjer
och risker
inte av

Sociala konsekvenser
Detaljplanen
inte

avses
menligt och som inte
buller, april 2015,

som enligt medicinsk eller
ringa eller helt

befintlig verksamhet

verksamheter eller verksamheter med
negativa sociala konsekvenser.

Vid utarbetande av
har kravet god
och
funktionshindrade beaktats. Inom
finns inte
stora
som skulle
till och
stranden och/eller campingplatsen. Hur kraven
enligt PBL i detalj kommer att tillgodoses
i samband med byggnads- och markprojekteringen
och
i samband med
i den
det
sig om bygglovspliktiga
att

enligt ovan kan uppfyllas.

10

AV DETALJPLANEN
Tidplan
Planarbetet bedrivs med inriktning mot antagande i
15:252 och

15:336

Trafikverket
Strandremsan

2020.

av Perstorps kommun, arrenderas ut genom arrendeavtal.

108.
av

Huvudman
Perstorps kommun

S:2.
huvudman

Perstorps kommun
Trafikverket

den
den

platsmarken.

platsmark som
de aktuella

det framtida
108.

Avtal
Ett arrendeavtal mellan kommunen och arrendator reglerar
att framdra ledningar inom

i

kan regleras med avtalsservitut om

erfordras.

Ett medfinansieringsavtal har skrivits mellan Trafikverket och Perstorps kommun
(gc-passagen) i samband med detaljplan
bad och camping.
Kommunen ska hos Trafikverket
befintliga anslutningen av den
Ekonomiska
och fastighetsbildning
Perstorps kommun tar initiativ till
Detta sker genom

om
parkeringen fram till dess att en slutning

fastighetsbildning
om

kvarters- och
hos

varje

den

plats inom

Investering och drift
Investeringar och drift bekostas/hanteras av Perstorps kommun genom investeringsbudget och genom
arrendeavtal.
Kostnader

eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs
av
bekostas av

i samband med

Tekniska
Utbyggnad av kvartersmark och
I
att befintlig parkering inom fastigheten
samt att viss
ges
servicebyggnaderna. Husbils- och husvagnsplatser struktureras upp och
yta anvisas
Ny infart
till parkeringen den
sidan av
108
och framtida GC-passage
utredas vidare. Antalet parkeringsplatser
ska
uppfylla standard och regleras genom bygglov.

11

elledning i mark
byggnad eller annan
utan
medgivande och
ledningen.
Inte heller
ledningen,

utan
att reparation och

( som husbil- och husvagnsplatser) inte
instruktioner
3 meter

medgivande upplag anordnas eller

Kraftledningar enligt ovan underkastade
2008:1 samt 2010:1. En luftledning
enligt 6 kap. 5
2008:1 och
2010:1 vara framdragen
eller invid byggnad under
att den endast med
kan
balkonger eller tak.
minst 2,5 meter), vilket
avser
parkeringsplatser.
ej
under eller invid ovan
ledningar. Om
kommer att
invid eller under luftledningen ska minsta
mellan
och luftledning vara 4,5
meter. Om
under ledningen
kontakt tas med E.ON.
om det horisontella
mellan
(
) och kraftledningens stolpe (eller stagdel) mindre 2 meter
det viktigt att kontakta E.ON Energidistribution AB,

Administrativa
10
att
inom strandskyddat
i

den dag planen vunnit laga kraft.

strandskyddet inom
som omfattar servicebyggnaden.
som
strandskyddsdispens hanteras i varje enskilt fall genom beslut

Konsekvenser
fastigheter
Sammantaget
att detaljplanen inte
negativa konsekvenser
fastigheter campingverksamheten inte utvidgas gentemot befintlig verksamhet.
Vid framtida utbyggnad av statlig
108
omfattar 66 kvadratmeter av fastigheten.

fastigheten

av

7:14 av

som

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av Plan- och

Perstorps kommun.

Consult AB har tagit fram
som till det
och
med
av
granskningsskedet har

av
samt
granskningsskedet av detaljplanen reviderats av PlanKatia Lilja,
det andra
reviderats ytterligare med aktuella siffor.

PLAN- OCH

PERSTORPS KOMMUN 2020 10

12

01

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt / Plan- och byggchef

Marcus
Planarkitekt

13

Sida

Gransk.utl. II
2020-10-20

1(1)
Dnr 2020/216

KS
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Andra
15:252 m.fl.
kommun,

detaljplan
bad och camping) Perstorps

beslutade, 2020-08-20 37, att
reviderat 2020- 08-06, en andra granskning enligt reglerna i Plan- och
bygglagen (PBL).
fanns
kommunens hemsida,
samt Kommunhuset, Torget 1 i Perstorp. Synpunkter skulle vara
skriftligt tillhanda senast 2020-09-26.
Granskningstiden
mellan 2020-09-05 och 2020-09-26.
I detta
finns inkomna skriftliga synpunkter
sammanfattade och kommenterade.
och Barn- och

har inget att erinra.

Kommunstyrelsen, Teknik- och
, Perstorps
,
, PostNord,
, Skanova,
, Kultur- och
,
och
har inte inkommit med yttrande.

erinrar att
det
att
var
om inte strandskyddet ska
saknas en avskiljande
en del av plankartan.

om
och slutar. Det
det lilla
Det
mellan
N1 och N2 i

Plan- och
med

kommentar:
har kompletterats
Vad
strandskyddets omfattning har
geoportal
strandskydd legat som underlag i framtagandet
av denna plan. Strandskyddet
sig fram till den
av
statlig
108.

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

Trafikverket anser att den
utformningen det framtida
en godtagbar standard.
den nya anslutningen till
108
en
husbil (fordonstyp LOS, 9m)
Infarten
justeras
framfart.
av antalet pplatser som ryms
sida
minska med minst fem. Byggnaden
med
HKNO. Trafikverket
ett
om vilken typ av detaljhandel som avses och anser att en
2,5 meter
runt byggnaden den
sidan.
Vidare

det i
att kommunen
platsmark som
det framtida
trafikverket
de aktuella
Det
kommunen ska
om
anslutning till den
parkeringen, tills slutlig

den
att
befintlig

Plan- och
kommentar:
om
har justerats
att
en
utformning.
kompletteringar har lagts till i planbeskrivningen.
saknar en
redovisning om hur dagvatten
ska hanteras inom
Det saknas
en dimensionerande
av
SMFO saknar
en redovisning av
och eventuella risker som ett
av planen
Det kan finnas grund
en ny
av avlopp.
Vid planens antagande konstateras att strandskyddet
en mycket
liten del av
som idag
av byggnation och
har mycket
liten betydelse
strandskyddets syfte. Det oklart vad som menas med
i
W2.
tycks ha fallit bort
mellan N1a2 och N2a2. I
har SMFO inga synpunkter
Plan- och
kommentar: Bortfallen
har
lagts till. Vad
avser det exempelvis bryggor som
kan tillkomma i framtiden. Varje enskild insats blir dispenspliktig och
I enighet med Teknik- och
anses SMFOs
avseende dagvattenhantering som relevanta och
betraktas
vid vidare utredning, planering och
av intentionerna i
detaljplanen. Dock kan konstateras att det en relativt
del som
det som redan
av bebyggelse och parkering.
E.ON erinrar att
fortfarande
kompletteras
med: Kostnader
eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs
i samband med
av
bekostas av

3

Rubrik
kompletteras med:
elledning i mark
byggnad eller annan
( som husbil- och husvagnsplatser) inte
utan
medgivande och
instruktioner
3 meter
ledningen.
Inte heller
utan
medgivande upplag anordnas eller
ledningen, att reparation och

Kraftledningar enligt ovan

underkastade
2008:1 samt 2010:1. En luftledning
enligt 6 kap. 5
2008:1 och 2010:1 vara
framdragen
eller invid byggnad under
att den endast med
kan
balkonger eller tak.
minst
2,5 meter), vilket
avser parkeringsplatser.
ej
under eller invid ovan
ledningar. Om
kommer att
invid eller under luftledningen ska minsta
mellan
och luftledning vara 4,5 meter. Om
under
ledningen
kontakt tas med E.ON.
om det horisontella
mellan
(
) och kraftledningens stolpe (eller
stagdel) mindre 2 meter det viktigt att kontakta E.ON
Energidistribution AB,
Plan- och
med

kommentar:

har kompletterats

stycken.

Handikapporganisationen anser att det ska finnas minst tre
parkeringsplatser
i badplatsens
Det
att
mellan parkering och badplats
anpassas
synsvaga. Passagen
statlig
108
med taktila plattor.

Plan- och
regleras i bygglovsskedet.

kommentar: Synpunkterna har noterats och

2020-11-11
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Taxor och avgifter
trafikanordningsplaner och

av offentlig plats,
av ytor.

2020/215
Sammanfattning
Teknik- och
har under
arbetat med att uppdatera Perstorps
kommuns taxor och avgifter
av offentlig plats,
trafikanordningsplaner och
av ytor. Taxorna har tagits fram och
uppdateras grund av att teknik- och
insett att Perstorps kommun
i
bland annat inte tar en avgift
den tid som
i
som
en
bekosta och inte skattekollektivet. Kostnaden
av
ytor i kommunen har
uppdaterats till att mer spegla
kostnad samt att
kommunen
skall ligga i paritet med
kommuner i sin
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att anta teknik- och
av offentlig plats samt

om taxor och avgifter
inom Perstorps kommun.

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-10-27

Dnr 2020/215

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

Taxor och avgifter
av offentlig plats,
trafikanordningsplaner och
av
ytor
Sammanfattning
Teknik- och
har under
arbetat med att uppdatera Perstorps
kommuns taxor och avgifter
av offentlig plats,
trafikanordningsplaner och
av ytor. Taxorna har tagits fram och uppdateras
grund av att teknik- och
insett att Perstorps kommun i
bland annat inte tar en avgift
den tid som
i
som en
bekosta och inte skattekollektivet. Kostnaden
av ytor i
kommunen har
uppdaterats till att mer spegla
kostnad samt att kommunen
skall ligga i paritet med
kommuner i sin
till beslut
beslutar,
att anta teknik- och
offentlig plats samt

om taxor och avgifter
inom Perstorps kommun.

av

Alexander Hovander
Teknik & service
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:
Teknik & service
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

Taxor och avgifter
offentlig plats samt
trafikanordningsplaner och
av ytor

av

I detta dokument anges Perstorps kommuns taxor och avgifter
av offentlig
plats samt
trafikanordningsplaner och
av ytor. Dessa avgifter
den 2021-01-01 och antagna av Perstorps kommun
den 0-0-0,
med
av Lag (1957:259) om
kommun att ta ut avgift
vissa
av
offentlig plats och Kommunallag (2017:725) 2 kap
Avgifterna redovisas utan moms om inte annat anges.
Taxan indexjusteras
med KPI.
Den administrativa kostnaden
750 kronor per

hantering av

av offentlig plats

Reklam och information
Affischering

fast avgift om

Taxa

Fast reklamskylt ej
Fast reklamskylt

0kr
ideella
politiska partier och skolklasser.
10000
15000

Evenemang

Taxa

Konsert, evenemang, servering, cirkus,
tivoli,
eller likande.

3000kr per

och presentation av
ideell
politiska partier
eller myndighet med fast plats, bord eller
i mindre omfattning utan
och kulturaktivitet riktad till
av ideella
eller av
kommunen

Taxor, avgifter och priser

0 Kr

0kr

och

Bakgrund
Lednings- och
t.ex. att gator,

omfattande och
i Perstorps kommun.
arbeten
cykelbanor och intilliggande
upp och sedan
att kommunens gator,
cykelbanor m.m.
Vanliga skador som uppkommer t.ex.
och sprickbildningar. Skador kan komma
efter
efter det att en
ny
Perstorps kommun tar ut avgift enligt denna taxa
av gator,
och
cykelbanor, grus och
Perstorps kommun kommer vid varje
i gator,
och cykelbana eller annan asfalterad yta
en
kring om ytan har ett
eller ej.

avgifter
Generellt
Den som ansvarar
i
plats (byggherren) skall betala
kommunens
av
d.v.s. administration, kontroll och
granskning av relationshandlingar, dokumentation och
tillsyn,
i samband med eller efter
samt
kostnader
framtida
tas
taxa ut. Avgifterna i denna taxa
vid
i
plats
angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av
prisbelopp enligt lagen (1962:381), om
Administrativa avgifter
av
av en administrativ avgift
motsvarande 20 mPBB per timme, dock
2 timmar.
detta finns andra administrativa avgifter som
tillsyn,
besiktningar mm.

Avgift
av bitumenbundna lager
Den avgift som kommunen tar ut
att
av bitumenbundna lager
(asfalt)
Avgift
framtida
.
framtida
skall betalas till kommunen,
klar.
Avgiften ska
kommunens kostnader
framtida
Avgift betalas
ytor.
Avgift
av kantsten och beteckningar
Den avgift som kommunen tar ut
att
av kantsten och olika typer
av beteckningar.
Avgifter som tas ut
olika brister och avvikelser. Brister
1 brist, 2 allvarlig brist, 3 en mycket allvarlig brist.

en skala

1 till 3

Administrativa avgifter
Typ av avgift

Taxa
av

inkl TA-plan

952 kr/timma, dock

2 timmar

och
Granskning av endast TA-plan som ej
till
ex
av offentlig
plats

952 kr/timma

granskning av TA-plan

1120 kr/timma

och/eller
Tillsyn och

952 kr/timma
efterbesiktningar

1120 kr/timma

bitumenbundna lager (asfalt), framtida
justering av beteckningar och kantsten
Kommunen

dessa typer av

Intervall

Enhet

och

Utan
framtida

Med
framtida

Med
framtida
asfalt
yngre
5

< 10

605

785

965

10-50

470

610

750

> 50

420

545

670

< 10

830

1079

1328

10-50

695

903

1111

> 50

630

819

1008

Minsta debiterbar yta

1
Vid
sker inget
yngre
fem

i samband med planerat
framtida
Vid
framtida

Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
lager
110 AG +
80 ABT
lager
110 AG +
80 ABT
lager
110 AG +
80 ABT
i yta med

Avgift
Storlek

av kantsten exkl eventuell justering
kantsten

Pris per meter

Spikad betongsten 12 cm
165 kr
Spikad betongsten 16 cm
210 kr
kantsten 10-15 cm
385 kr
Vid de
asfalten
justeras
att det ska vara
att
kantsten
och/eller kantsten
tillkommer
kostnader
justering och asfaltering (4cm 100
ABT):
<10
10-50
> 50

Avgift

300
200
175

justering av beteckningar

Fasta beteckningar
20-50 mm inkl.
ram
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost,

Pris per enhet
605 kr
495 kr
330 kr

AV, servisventil SV, polygonpunkt PP
Teleskopiska beteckningar
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost,

275 kr
Pris per enhet
275 kr
275 kr

AV, servisventil SV, polygonpunkt PP

275 kr

av TA-plan
Om TA-plan inte
eller annan brist i
kan ansvarig
byggherre, eller dess
att betala en
Ansvarig
kommunen ska
arbetsplatsen och dokumentera alla brister,
skriftligt och genom fotografering.
Avgiftsuttag tas ut enligt nedan tabell, avgiften anges i kronor:

Antal
2:or

Antal 3:or
0
0
0
0
2500
3000
300

0
1
2
3
4
5

1
5000
5000
5000
5000
5000
5000

2
15000
15000
15000
15000
15000
15000

3
25000
25000
25000
25000
25000
25000

4
35000
35000
35000
35000
45000
45000

5
45000
45000
45000
50000
50000
50000

skada
Inget

eller intill
del

skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas
avgift:

Typ av
enligt
med biotopskydd
med en diameter som
marken

inventering
10 cm, 1 meter upp

Taxa
50 000 kr/st
30 000 kr/st
20 000 kr/st

Vid
avvikelser
risken
oskyddade trafikanter och
plats vara
pass stor
en direkt
per nedan angivna avvikelse tas ut
direkt,
det betraktas som avtalsbrott gentemot
Avgift
alltid
dessa avvikelser, om 10 000 kronor per avvikelse:
- vid avsaknad av beviljat
- vid

vad som

i

- vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller

annat

brister i

av

- vid avsaknad av granskad TA-plan (Kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma att ske,
och avvikelser debiteras enligt kommunens
avgifter.)
-

arbete sker utan

- vid akuta arbeten som inte
- eventuella skador
- vid

- Avgift

utrustning, ytor,

etc.

material i schakten vid
jord, lera, virkesklumpar med mera
dolda

*Med

arbetsdag

som ej omfattas av
i schakt: 10 000 kronor/styck
3000 kr,

avses

som t.ex. asfaltskakor,

det datum

1000 kr/dygn

arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i
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till

och

2021

2020/209
Sammanfattning
har inkommit
2021
beslut i
lagstiftningen har
insamling genom att
texten.

samt
anpassas
av
och samtidigt finns det behov av att effektivisera
antal
och
tolkningsutrymme i

det

taxan finns ett
att den ska justeras efter index
augusti
Indexet
augusti
var
negativt. Samtidigt
fortfarande med underskott. Med anledning av det
en taxejustering med plus 1 %.
Taxan och

och med 2021-01-01.

Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att anta

samt

att

Utdragsbestyrkande

och med 2021-01-01.

Sida

1(1)
2020-10-14

Dnr 2020/209

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

och
Sammanfattning
har inkommit
2021
beslut i
lagstiftningen har
insamling genom att
texten.

2021
samt

anpassas
av
och samtidigt finns det behov av att effektivisera
antal
och
tolkningsutrymme i

det
Indexet

taxan finns ett
att den ska justeras efter index
augusti
augusti
var
negativt. Samtidigt
fortfarande med underskott. Med anledning av det
taxejustering med plus 1 %.
Taxan och

en

och med 2021-01-01.

till beslut
beslutar,
att anta

samt

att

och med 2021-01-01.

Alexander Hovander
Teknik & service
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:

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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Ytterligare
(NSVA)

i

Vatten och Avlopp AB

2020/207
Sammanfattning
kommun har tagit beslutet att
detta ber nu NSVA sina
att ta

om
till deras

att

i NSVA och med
om

samt bolagsordning

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens

justeras.

till beslut.

till beslut,
beslutar,

att
sig inte ha
NSVA AB,

att erinra mot att

kommun

in som

i

att teckna reviderat
att ge ombudet
AB
att
redovisats i
att
NSVA AB

kommunens aktier som instruktion att vid extra
kommun erbjuds
i bolaget
samt

framtagna

till

och

Utdragsbestyrkande

i NSVA
de villkor som

bolagsordning

Sida

1(1)
2020-10-12

Dnr 2020/207

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

Kommunstyrelsen

Ytterligare
i
Avlopp AB (NSVA)

Vatten och

Sammanfattning
kommun har tagit beslutet att
om
ber nu NSVA sina
att ta
till deras
att
kommun
AB (NSVA).
Enligt

6i
i NSVA efter att

i NSVA och med detta
om

samt bolagsordning
om att bli
NSVA

i

Vatten och Avlopp

det

som fattar beslut om nya
beretts
att ta

I 11 anges att NSVA skall
anslutning av fler
att detta
som
NSVA och dess befintliga
fattas av
efter beredning i styrelsen.
villkor erbjuds

kommun

justeras.

under
Beslut

att kunna antas som ny

i

NSVA:
1.

kommun
nyemitterade aktier i NSVA
en (1) miljon kronor.
kommun har
att teckna de nya aktierna. Teckning av
aktierna ska ske senast 2021-03-15 och betalning av aktierna ska ske senast 2021-0331. De nya aktierna
till andel i vinst
och med

2. Befintliga bolagsdokument
NSVA revideras i
delar:
kommun blir ny part och
i NSVA.
- Samtliga
kommuner har ett
med 1/8 per
- Bilaga A i
till i
med 1000 aktier
1000 kronor vilket
att nytt totalt aktiekapital blir
(8) miljoner kronor.
- Nytt avtal
i
(8) exemplar.
3.
kommun betalar sin andel av startkostnaden
NSVA med 229 316
kronor. Beloppet
och
till nuvarande

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

Syftet med NSVA att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja
och underlag
kompetens utan att
det lokala
inflytandet.
Ett
av NSVA
kommun helt i linje med detta syfte.
I samband med
Avlopp AB (NSVA) justeras
Enligt 6 i
av bolagsordning

som

NSVA
NSVA efter att

kommun
datum

i
och Bolagsordning.
det

Vatten och

som fattar beslut om

till som

Bolagsordningen
datum
till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att
sig inte ha
att erinra mot att
kommun
in som
i
NSVA AB,
att teckna reviderat
att ge ombudet
kommunens aktier som instruktion att vid extra
i NSVA
AB
att
kommun erbjuds
i bolaget de villkor som
redovisats i
samt
att
framtagna
till
och
bolagsordning
NSVA AB

Alexander Hovander
Teknik & service
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:
NSVA
kommun

1

AVTAL
Mellan Bjuvs kommun,
,

1.

, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun,
, [nedan
], har denna dag

Syftet med N

Vatten och Avlopp AB

VATTEN OCH AVLOPP AB, org.nr 556765-3786 [nedan
och drift av
Syftet med NSVA

A ],

a
lokala inflytandet.
A.

att
under en period av minst sex
ill och med
2026-12-31
e
samverkan genom att avyttra sina aktier i
enlighet med vad som anges nedan under punkten 13
A

Avsikten med detta
NSVA. Vad som stadgas i detta
A.

2.

Aktier

Aktiekapitalet ska

3.000.000
3.000

na
Bjuv

NSVA

1/8 x 100 %
1/8 x 100 %
Helsingborg 1/8 x 100 %
Landskrona 1/8 x 100 %
Perstorp
1/8 x 100 %
1/8 x 100 %
1/8 x 100 %
1/8 x 100 %
______________________
Totalt
100%

12.000.000 kronor.
12.000 aktier.

2
mellan

garna

Bilaga A. Detta

i enlighet med vad som
anges nedan under punkten 13

v aktier,

A

3.

NSVA och dess verksamhet

NSVA har t
VANSVA ska
,
Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och
behand
NSVA ska

ringen i

NSVA ska
abonnent-

VA-verksamheter
,
. NSVA ska ta fra

t som huvudman

avseende bland annat
NSVA

drift av

VA-

Verksamhet

detta sker

skilda

n

VA-taxa och ABVANSVA:
(2017:725).

nala kompetensen, definierad i kommunallagen

De

att

ska

att ta

vikt fattas.

4.

Bolagsordning
avtal ska
Del

5.

.

Styrelse
9
personliga suppleanter. Varje
utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant

3

suppleant.
rande i styrelsen utses av

suppleanter
nt
val.
Suppleanter

.
edamot av eller suppleant i styrelsen.

Sty
nedan i punkten 6

NSVA med

Extra

vid behandl
A och

6.

.

Enighet vid vissa styrelsebeslut
ska vara vald av samma

efter
a)
b)

om
:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade
instrument

c)
d)
Beslut
beretts
e)
f)
lag eller detta avtal

:s verksamhet
olag
efter att
om

A
ka ske enligt

4

Beslu
g)
:s verksamhet
h)

melser, vilka -

i)

j)

p som tillsammans med NSVA:
och
:s egna kapital enligt

NSVA:
diter

:

Styrelsebeslut
k)
l)
m) beslut om at

VA-

n)
o) beslut om att
te

inte

styrelsesammantr
styrelse

7.

Revisorer
suppleant.
ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och ers

8.

Lekmannarevisor

e
och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant.

9.
NSVA:s bolagsordning.

s stad

5

10.

Insyn i NSVA:s verksamhet
har
pektera bolaget och dess verksamhet.

A:s

11.
NSVA
A och dess befintliga

att

12.
rnas
aktier enligt punkten 13 nedan.

13.

A

are i NSVA t o m 2026-12-31. Om
och med beaktande av
i punkten 15
aktier ska
hela aktieinnehav erbjudas
. Aktierna ska
j
bland
. Vid udda antal aktier ska

efter,
vill avyttra sina
,
aktierna ska

.

,

och ens andel av totalt andel aktier i NSVA.

14.

mkning

utbyte eller prestation enligt avtalet, ske s

6
15.
er till och med
ande

2026-12-31. V
24

avtalet med 6
2026-12fr

2024-12-31.

och med 2021-01-01

upp
n, samt den felande

avtalet och
inte

inom 30 dag

t med vad som anges i punkten 13 stycke 1
ovan
den

.
ska

till
17

nedan.

16.
Detta

17.

avtal ska

Tvist

Tvist mellan parterna i anledning av detta

avtal

18.
Skulle

ar
v
kontroll inte
n

i syfte att anpassa avtalet till de

______________________________

7
Detta

i tta (8) exemplar, varav

tagit var sitt.

Bjuvs kommun
Datum:

Datum:

__________________

__________________

Helsingborgs stad

Landskrona stad

Datum:

Datum:

__________________

_________________

Perstorp kommun
Datum:

Datum:

___________________

__________________

rkelljunga kommun
Datum:

Datum:

_____________________

_____________________

8
Bilaga A
Avtal o
stad, Perstorps kommun,
kommun,

[nedan

] har gemensamt kommit
-

ar

ens om att aktierna i NSVA ska

Kommun

Antal aktier

Teckningskurs

Aktiekapital

Bjuv

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

Helsingborg

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

Landskrona

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

Perstorp

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

1.000

1.000 kr

1.000.000 kr

kelljunga
Totalt

8.000
betalas 1.000 kro

1.000.000 kr i aktiekapital.

s

8.000.000 kr
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556765-3786

Firma

Styrelsen ska

VAVA-

ta sker

amhet
med iakttagande av den kommunala kompetensen i
kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i l
VA ingar genom att
Bolaget ska bedriva si
av fast och
Likvideras bolaget ska des

i proportion till aktieinnehavet.

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska
Antal aktier
I bolaget ska
Styrelsen
Styrelsen ska

suppleanter. Varje
suppleant.

d

d

d
suppleant

dennes
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Suppleanter
ledamot som utsetts av samma d

ler suppleant i styrelsen.
Revisorer
suppleant. Revisorns och
suppleantens
revisorsvalet.
Lekmannarevisorer
r bolagets revisor ska
Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant.
ma

behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

;

granskningsrapport;
Beslut om
a)
b)
c)

-

10.
11. Val av revisor och revisorssupplea
12.
13.

,

suppleanter;
;

3 (4)
2020-10-02

556765-3786

R kenskaps r
Kalender r ska
13 Firmateckning
Styrelsen f
f

rening.

Bolaget ska

tt
ell
bo

jorts om
detta genom styrelsens f rsorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen
f r anm lan. Bolaget ska
k hos bolaget
telse. Erbjudande om
r inte utnyttjas f
genast
genom styrels
ttigade, ska aktierna s l ngt kan
ssa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte
F
r

ske ska
f
dovisning.

lan enligt 4
d

ndring av bolagsordning
Denna bolagsordning
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Denna bol

2020-10-02
-xx-xx.

1 (4)
2020-10-02

556765-3786

r Nordv

AB

,
Detta
ingar.
1.

Bakgrund och syfte
Bjuv,

Perstorp,

,

och

VAVAvatten2.
as VANSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att ut
NSVA:s

3.

distribution,

Verksamhetens inriktning

NSVA ska i sin

eningar och
-

-

er, allt i syfte att bidra till en

4.
NSVA ska:
-

VA-

utbyggnad samt vara en

-

VAna

verksamheten avseende bland annat
-

-

ABVA),
VA-

-

nsvar enligt 44 -

-

- och beredskapsplanering; samt

2 (4)
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556765-3786

-

- och beredskapsverksamhet, varvid info

rna skall

5.
NSVA:s
kommunallagen (2017:725

lag (2006:412)
och i enlighet

med vad som stadgas i bolagsordningen.
se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att
-

6.

NSVA:s

ske genom att separata resultatenheter
ter och kostnader samt

anskaffning

VA-lagstiftning som
Detta ska
garkommun kunna urskilja
gar, s att
dovisning.

full
a)
b)

:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade
instrument

c)
d)

:s verksamhet

efter
e)
f)
lag eller detta avtal
Beslut som fattas av styrelsen efter att d
a)
:s verksamhet
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556765-3786

b)

pr

-

d

d

c)

:s
:s egna kapital enligt

d) NSVA:
:

8.

insyns-

Bolaget erinras om

att kommunstyr
:s
bolaget

uts

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ha
-

vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.

9.
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet och ramarna med densamma.
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556765-3786

ens uppsikt och beslut enligt ovan.

10.

NSVA:s

och minst tre

er p
ar om bo

ga och
som eventuellt kan bli f

NSVA:s ledning

NSVA:s

11. Information till revisorer
NSVA ska
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en g
revision till information.

NSVA
p

p

Granskningsrapporten

verksamheten.

12. Beslut om

Dessa

e 2020-10-02
2020-xx-xx.

