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Plats och tid:

Ugglehemmet samt digitalt via Netpublicator kl. 16:40-16:50
Torgny Lindau (PF),
Patrik
(M), 1:e vice
(via
Ronny Nilsson (S), 2:e vice
(via
Lennart Johansson (PF), ledamot (via
Hans Stifors (PF), ledamot (via
Bengt Marntell (C), ledamot (via
Elisabeth Holmer (S),
(via
Pia Galia (SD), ledamot (via
Jack Henriksen (SD), ledamot (via

Beslutande

Kristina Hovander (MP),
(via
Ulf Bengtsson,
(via
Cecilia Andersson, kommunsekreterare (via
Charlotte Gillsberg, ekonomichef (via

deltagande
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Samverkansavtal

Perstorp -

2021/75
Sammanfattning
i
Perstorp av
vid
i pension

och Perstorp har ett befintligt samarbetsavtal
administration,
olycksutredning samt
Med anledning av att Perstorps nuvarande
att
ett
till nuvarande avtal
Perstorp
kommun.

till avtal
perioden 2021-06-01 till och med 2021-12-31. Omfattning
av uppdraget under denna period har satts till 50 % av en
Avtalet syftar till
att
under denna period
att de
kommunerna under
tar fram
nytt avtal med
samarbete innefattande verksamhetsledning
operativ chef och
samt
kommun.
Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till

till beslut.

beslutar,
att

till befintligt avtal
med

Perstorps

att
Leif Staffansson som
under perioden 2021-06-01 t.o.m. 2021-12-31,
att under samma period delegera
enligt bilagd delegationsordning
att under samma period ge
budget och verksamhet, samt
att
avtalet.

i Perstorps kommun

till Leif Staffansson,
till Leif Staffansson inom

i uppdrag att tillsammans med

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

underteckna

2021-05-19
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Tertial 1
2021/95
Sammanfattning
Tertialrapport 1 januari-april har
500 tkr prognostiseras.

Ett

beslutar,
att notera redovisningen

Utdragsbestyrkande

om

2021-05-19

Tack
riktar ett stort tack till
Leif Hylander som efter
trogen
kommer att i pension i slutet av maj
. Leif har varit en
och hans arbete

Utdragsbestyrkande

