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Information om vindkraftsprojekt i Perstorp
Sammanfattning
Representanter
Vindr och Ecogain redovisar ett
kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

kommande vindkraftsprojekt i

2021-04-14
Kommunstyrelsen

39

fiberprojekt
Sammanfattning
Ida del Olmo, digitaliseringssamordnare
hur projektet med fiber
i
kommunen bland annat
utbyggnadsplan, tecknade avtal, schaktningsarbeten,
tidplan och
slutbesiktningsdatum.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen

40

Om- och tillbyggnad

samt vidare hantering av

2021/62
Sammanfattning
Teknik- och
har tillsammans med
samt planoch
tittat olika lokaliserings- samt utbyggnadsalternativ
en ny
flygel
detta grund av att
servicehus inte klarar av
som
av ett
boende och
blivit
av
Kommunstyrelsens
yrkar att
skickas tillbaka till
att
svar
innan det tas upp
beslut:
vidare utredning vad konsekvensen blir om man bygger etapp ett och
samtidigt,
framtida behov av antal platser i ett
(Ej Covid-19),
relaterat till
vid byggnation av enbart etapp ett,
kostnaden
potentiellt tomma lokaler
Kommunstyrelsen beslutar,
att
skickas tillbaka till
att svar
innan det
tas upp
beslut:
vidare utredning vad konsekvensen blir om man bygger etapp ett och
samtidigt,
framtida behov av antal platser i ett
(Ej Covid-19),
relaterat till
vid byggnation av enbart etapp
ett,
kostnaden
potentiellt tomma lokaler
Beslutet skickas till
Soc
teknik- och service
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen

41

Perstorps kommun 2020
2021/50
Sammanfattning
Perstorps kommun har ett positivt resultat om 26,4 mnkr. En
med 15,3 mnkr
budgeterat resultat. Driften
3 mnkr av
Resterande
till de
kommunen
hantering av pandemin.
2019

partiella
och

av pensionsskuld
ett negativt resultat. Synnerliga
finns inget negativt balanskravsresultat att

Kommunstyrelsen beslutar,
att
kommun, samt
att

att

2020

2020 till kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande

Perstorps

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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av investeringsmedel avseende 2020
investeringsram till 2021
2021/52
Sammanfattning
Kommunens budgeterade investeringsram
2020
inte till fullo. Fakturering
vissa projekt kom inte
till fullo innan
och andra har upphandlats
vilket
under 2021.
har inkommit med
om att
investeringsmedel om 15 000
tkr till 2021 varav avgiftsfinansierad verksamhet 905 tkr
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att

av investeringsmedel om 15 000 tkr till

Utdragsbestyrkande

2021.

2021-04-14
Kommunstyrelsen

43

Kommunalt

2021

2021/51
Sammanfattning
Redovisning av hur respektive partis
har
ska
till
senast 30 juni
efter det att
har
Inkommen
redovisning ska vara granskad och granskaren utses av partiet. Granskningsrapport ska
redovisningen.
fattar beslut om utbetalning av
och har
neka utbetalning om parti inte inkommit med korrekt redovisning i tid.
Syftet med reglerna om redovisning och granskning,
kring det lokala
och mer
beslutade vid sitt
till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och
med lika delar till varje i
totalsumman
per mandat.

underlag och beslut
och media.

2014-06-18, att
samt att 30 procent av totalsumman
representerat parti, och att 70 procent av

Redovisning av hur kommunalt
samtliga partier som representerade i
Kommunstyrelsens

att

under

2020 har

till beslut,
beslutar,

att

utbetalning av kommunalt

att

2021

Utdragsbestyrkande

in av

2021-04-14
Kommunstyrelsen

44

ur

starka industrikommuner, NSI

2021/42
Sammanfattning
starka industrikommuner, NSI bildades 2015 och en partipolitiskt
oberoende ideell
med syfte att
industrikommunerna. Perstorps kommun
medlem sedan 2016, med en
medlemsavgift om 20.000 SEK.
NSI ska i samverkan utarbeta och
tydliga
att
svensk
industri,
regionalt, nationellt och internationellt.
har
21
medlemmar.
maximalt 25 medlemmar, men antalet kan komma att
sikt.
sedan
start 2015 har varit ledande kommunpolitiker
kommunstyrelsens
och
samt ledande
och
eller VD i
i
av industrikommunerna. Perstorp har deltagit i
tre av dessa sedan medlemskap tecknades. Digitala
2020 och
2021.
Det finns anledning att
medlemskap.
det

kommunens
i olika typer av
NSI har fokus alltmer
mot
till
i
och lobbyarbete nationell
den lilla kommunen som Perstorp finns inte
att i
skala arbeta
med den typen av
utan
behov snarare att i
varandra
som kommuner med betydande inslag av industri.
Under senare tid har Perstorp
arbetet med
och samverkan
med de lokala
rekrytering av
Kostnader
i form av tid och ekonomiska resurser
Perstorp nyttan av
ett fortsatt medlemskap i NSI. Viktigare att utveckla det lokala och regionala
Budgeterade medel kan med
Kommunstyrelsen
mot
bakgrund
stadgar, antagna 2019, ska kommun som
till
arbetsutskott senast den 15 oktober varefter
aktuellt
slut. Det
att medlemskapet
2021.
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets

Utdragsbestyrkande

ur
Enligt
skriftligen
detta
sker i samband med
per den 31 december
till beslut.

2021-04-14
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att
2021; samt

ur

starka industrikommuner, NSI per den 31 december

att budgeterade medel
medlemskapet omdisponeras till att
i Perstorp kommun
Beslutet skickas till
starka industrikommuner
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

det lokala

2021-04-14
Kommunstyrelsen

45

av fastighet

11 Perstorps

AB

2021/65
Sammanfattning
Perstorps
AB har blivit uppsagda
sin nuvarande lokal
som
Nuvarande kallhyra kostar 144
och lokalen
kvm stor (plus 130 kvm
Styrelsen i Perstorps
AB har beslutat att ge VD i uppdrag att
fastigheten
11 som
som genererar en
bolaget.
kallhyra efter
uppskattas till 104
11
kvm.
Lokalen anses
kontoret vilket

540 kvm,
att

kallhyra

tidigare, men har ett mindre

har
till 1 850 tkr.
verksamheten med personalytor, garageportar,

efter
fastigheten anpassas
et cetera.

1 850 tkr
750 tkr
2 600 tkr
Avskrivning inkl

: 104 tkr

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens

till beslut.

till beslut,
beslutar,

att inte ha

om 60

verksamheten och dessutom
tekniska
av varandras maskiner, verktyg etc

och

erinran mot Perstorps
11 i Perstorp.

AB:s

Utdragsbestyrkande

21
460

av fastigheten

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Beslut om

klimat och energistrategi

2021/56
Sammanfattning
Perstorps kommuns
Energi- och Klimatstrategi
uppdateras.
kravet
en kommunal energiplanering lagstadgad
ett nytt styrdokument tas fram.
Kommunstyrelsen gav 2020 i uppdrag att ta fram ett nytt klimat-och energiprogram.
Styrdokumentet tas fram som ett Energi- och Klimatprogram i
med
och samtliga kommunala
och bolagschefer. Programmet
under
2021-2030. Ett
finns nu framtaget och
nu
enligt
Programmet
vara
antagande i
under 2021.
Kommunstyrelsen beslutar,
att

till Energi- och klimatprogram

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

enligt

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Beslut om
2021/55
Sammanfattning
Ett
till
togs fram av
med
2015.
arbetet
medel
s.k. LONA-medel.
Av olika
var programmet aldrig
och blev heller inte antaget av
Underlaget har dock
i
och ett
kunskapsunderlag
och detaljplanering, bygglovgivning,
av
med mera. Det
att programmet antas.
det
flera sedan framtagandet har
reviderat programmet
nya
inget juridiskt bindande dokument utan
som
tidigare
som ett kunskapsunderlag, bl.a.
programmet
och en kallad objektskatalog med
objekt. Utpekandet
i
sig inget skydd och
mot andra intressen kan
i ett senare skede.
Det reviderade
och
efter remissrunda och bearbetning
av kommunstyrelsen och antas av

Kommunstyrelsen beslutar,
att

det reviderade

enligt

.

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

i

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Yttrande kring Regionplan
2021/54
Sammanfattning
Region
har
regionplanen remiss. Inom Familjen Helsingborg hanteras
att ett gemensamt yttrande har tagits fram genom sekretariatet
Familjen
Helsingborg,
strategisk
och
Perstorps kommun deltar aktivt i regionplanearbetet och har
i arbetsgruppen som
tagit fram Familjen Helsingborgs yttrande. Perstorps kommun har
tillsammans med Helsingborgs stad i Sveriges kommuners
kring
regionplanen
samsyn mellan de fyra
Familjen Helsingborgs yttrande avses
behandlas av Familjen Helsingborgs styrelse 9 april. De
kommunerna i
Familjen Helsingborg
sedan
sig bakom det gemensamma yttrandet
genom ett lokalt politiskt beslut och i samband med detta
ev. egna synpunkter,
t.ex. av lokal
14 maj sista datum
att
yttrande till Region
Tidsplanerna synkroniseras
inte fullt ut, men kommunstyrelsen i Perstorp
informeras om ev.
9 april.
med regionplanen att vara ett verktyg
att
utveckling som
arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som
samordning av fysiska strukturer
Syftet att skapa
goda
alla och i hela
Regionplanen har ett
regionalt
perspektiv den fysiska planeringen i
Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom

yttrande samt att

det till Region

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef
Familjen Helsingborg
Region

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Perstorps kommuns svar till vattenmyndighetens
2027

2021 -

2021/61
Sammanfattning
I slutet november skickade vattenmyndigheten ut en
av
2021- 2027. Perstorps kommun remissinstans kommunen
i
Perstorps kommun har riktat materialet till NSVA samt
som hanterar
kommunens
Dessa har nu
inkommit med kommentarer och
vidare hantering.
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att
sig bakom NSVA:s och
vattenmyndighetens

yttrande kring

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Riktlinjer

flaggning

kommunens

2021/23
Sammanfattning
Riktlinjerna
flaggning kommunens
flaggdagar har tillkommit plus att riktlinjerna nu
Samtliga revideringar markerade med gul

har reviderats avseende att nya
vissa

Ronny Nilsson (S), Elisabeth Holmer (S) och Bengt Marntell (C) yrkar bifall till
till beslut.
Jack Henriksen (SD) yrkar avslag
till revideringen
eftersom den
Norges nationaldag.
beslutsordning: att
tekniska utskottets
mot Jack Henrikssons (SD) avslagsyrkande via acklamation och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska utskottets
Kommunstyrelsens

till beslut

till beslut,
beslutar,

att

revideringen av riktlinjer

flaggning

kommunens

Utdragsbestyrkande

.

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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NSVA AB 2020
2021/66
Sammanfattning
Vatten och Avlopp AB inklusive
och granskningsrapport avseende
2020 har
inkommit till Perstorps kommun.
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i
beslut
varje
och
kommunalt bolag
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
har varit
med det
kommunala
och
inom ramen
de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att
inte fallet, ska den
till
om
Detta
att kommunstyrelsen ska
om verksamheten har varit kompetensenlig
och
med de
principer som
verksamhet. Det
inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna
om det
kommunala
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska
ta
till
om verksamheten har
inom ramen
de kommunala befogenheterna
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till

till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar,
att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens
i uppdrag att
att resultat- och
att vinsten disponeras i enlighet med
i
samt att ansvarsfrihet beviljas
styrelsens
och
2020, samt
att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under
med det
kommunala
och
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
NSVA
Kommunens

Utdragsbestyrkande

har varit
inom ramen
de

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
Kommande arbete med att se
de kommunala bolagens
kommande
digitalt framtidsseminarium, rekrytering av
framtagande av
kommunikationsstrategi, ev
av avtal med
och
fischingattack mot kommunen
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen

53

Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
informerar om bland annat:
Interkommunal samverkan,
familjedag med Familjen Helsingborg,
med Familjen Helsingborg och
flygplats och kommande
regionalt
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-04-14
Kommunstyrelsen
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Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Protokoll 210323 och
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandena

Utdragsbestyrkande

2020

