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Information om Covid-19  i kommunen

 inleds med en kort information  Maria Andersson, medicinskt 
ansvarig  

 veckan fanns en liten  i kommunen, det finns fortfarande smittspridning 
och den stora  just nu  vaccinering och problemen med att  tag  vaccin. 
Samtliga   boenden  vaccinerade och har   dos 1 och dos 2. Just 
nu vaccineras brukare och personal  kommunens LSS-verksamheter.
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Sammanfattning
Ingen   inkommen  
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Information  kommunstyrelse,  och bolag
2021/20

Sammanfattning
    till vice  Under  

delges information    kultur- och  
och  Perstorp  AB.

  klubban.

 beslutar,

att notera informationen
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 informerar
2021/7

Sammanfattning
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 intern kontroll 2020 - samtliga 
2021/30

Sammanfattning
Enligt det av  beslutade reglementet  intern kontroll, ska intern 
kontrollplan   av respektive  

Resultatet av  av den interna kontrollen skall, med   
antagen plan, rapporteras till  i den omfattning som  i den interna 
kontrollplanen.   rapporteras till  eller 
motsvarande oavsett utfall. Vid  brister       
att  kontrollen.

 ska varje  rapportera resultatet   av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

 beslutar,

att den interna kontrollen inom samtliga  och styrelser varit  samt

att med   rapporten till  och 
kommunrevisionen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Interna kontrollplaner 2021 - samtliga 
2021/29

Sammanfattning
Enligt det av  beslutade reglementet  intern kontroll, ska intern 
kontrollplan   av respektive  

 beslutar,

att med    av interna kontrollplaner  2021 
till  och kommunrevisionen.

Beslutet skickas till
Ekonomichef



2021-03-24

Utdragsbestyrkande

 23

Omprioritering investeringsram  grund av broreparationer 
2021/22

Sammanfattning
I   2021 rasade en bro vid  och bron vid  fick akut 

 av  grund av rasrisk. Detta ledde till att en provisorisk bro fick   att 
genomfarten till industriparken i Perstorp skulle kunna fungera. Ett intensivt arbete har 

  att  och renovera broarna. Ytterligare en bro vid  
har besiktigats under  och   renoveras i  De kostnader som detta 

 kommer   investeringsbehov  som inte varit med i tidigare 
planering.

En     till 14 mnkr. Genom att  
omprioriteringar inom tidigare beslutad investeringsram 2021 och vissa justeringar 
mellan  2021-2024 kan 13,7 mnkr hanteras utan att ytterligare  eller  av 
investeringsramen    kostnaden    

 delegera till kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om i  hand 
ytterligare omprioriteringar,  mandat att   ytterligare 3 mnkr. 

   justera beslut avseende kommunens   
maximalt 40 mnkr till 43 mnkr om behovet 

Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens  till beslut. Ronny Nilsson (S) 
yrkar bifall till  att-satsen och yrkar avslag till att-sats  och tre samt yrkar   
att-sats: att ge ekonomichefen i uppdrag att senast i juni  med ett  
ytterligare omprioriteringar eller besparingar  att  kostnaderna  broreparationerna 
utan   i kommunen.

   propositionsordning: Att besluta om var attsats  sig och 
 Ronny Nilssons (S)  Ronny Nilsson (S) med bifall av Lennart 

Johansson (PF  att    om att-sats ett och  om attsatserna 
 och tre mot Ronnys  

  de   mot varandra via acklamation och finner att  
  det egna  

Votering  och utfaller med 33  Ronny Nilssons (S)  till propositionsordning 
och 2    till propositionsordning. 
Votering om attsatserna  i enlighet med Ronny Nilssons yrkande och utfaller med 
18  kommunstyrelsens  och 17  Ronny Nilssons yrkande varvid,

 beslutat,

att   till omprioriteringar i investeringsbudget och planen  2021-
2023,
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Utdragsbestyrkande

att  ram  Perstorps kommuns  2021 till maximalt 43 mnkr samt 
besluta  det vill   till motsvarande belopp, de  som  
under 2021, samt

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare omprioriteringar och 
  av investeringsram med 3 mnkr under 2021 avseende broreparationer

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Taxa  
2021/40

Sammanfattning
Teknik- och  har blivit   att Perstorps kommun 
idag saknar en taxa som hanterar  av  dvs en    
vatten som hanterar den  en   under sin entreprenad.

Detta  en taxa varje kommun  ha och  att NSVA skall kunna fakturera korrekt 
 detta tas upp som ett extra 

Teknik och service  att taxan   med vad de andra kommunerna som 
 i NSVA har, dvs 1340 kr exkl. moms per enhet.

Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens  till beslut.

 beslutar,

att anta taxa   till 1340 kr exkl. moms per enhet  2021, samt

att taxan ska   omedelbart

Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef
NSVA
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Motion om  av   vindkraftverk
2021/53

Sammanfattning
Inkommen motion om  av   vindkraftverk.

 beslutar,

att notera motionen
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 samt fyllnadsval,  i barn- och 

2020/246

Sammanfattning
   den 17 februari valdes Felipe Leon in som 

 i barn- och  efter Christer Ausfelt. Felipe  bosatt i  
och  inte valbar. Som   ny  efter Christer   
Nicolas Leon (PF)

beslutar,

att  beslutet taget den 17 februari  17 att  Felipe Leon som  i barn- 
och   Felipe Leon  grund av bostadsorten inte  valbar, samt

att som ny    Nicolas Leon (PF)

Beslutet skickas till

Barn- och 


