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Ingen
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2021-02-17

9

Information

kommunstyrelse,

och bolag

2021/20
Sammanfattning
kommunens
aktuell verksamhet inom sina
Under dagens

styrelser och bolag informerar kortfattat om

informerar
revisionen (skriftligen),

kommunstyrelsen, barn- och
och Perstorps

beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-02-17

10

informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
Diskussioner
samverkan inom
framskrivande av
motverka segregation samt
renovering av Centrumhuset.
beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

rekrytering av
medel
att

2021-02-17

11

av
Holding AB

Helsingborg flygplats

2021/24
Sammanfattning
Den 25 augusti 2020 fattade
och
till
m.m. avseende

beslut om
av andel i
Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett
av kommunerna Helsingborg,
Klippan, Bjuv, Perstorp och
Avtalet reglerar
kommunernas
av
Helsingborgs flygplats Holding AB
och deras
samt deras gemensamma styrning av
och
indirekt flygplatsbolaget
Flygplats AB.
kommun avser att
488 av sina 995 aktier i
Helsingborgs
flyg-plats Holding AB till
Turism och
som skulle bli en
att detta ska kunna ske
av aktierna
av
samtliga
kommuner, och ett nytt
som ska
det
tidigare.
Torgny Lindau (PF) yrkar bifall till kommunstyrelsens

till beslut.

beslutar,
att
Holding AB
att
AB som
2021, samt

av 488 av totalt 995 aktier i
kommun till
Turism och
nytt
mellan bolagets samtliga

att det tidigare
Holding AB ska
Beslutet skickas till
i

att

Helsingborgs flygplats

Helsingborgs flygplats Holding
att
och med den 1 mars

Helsingborgs flygplats
och med den 1 mars 2021

Helsingborg Flygplats Holding AB

Utdragsbestyrkande

2021-02-17

12

Beslut Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik
2021/21
Sammanfattning
Familjen Helsingborgs
har tagit fram gemensamma prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik. . Enligt beslut i Familjen Helsingborgs styrelse 2020-1204 distribueras dessa
beslut om att
sig bakom i respektive kommun.
Underlaget
av en introducerande skrivelse, prioriteringarna Prioriteringar
infrastruktur och kollektivtrafik (arcgis.com) samt protokoll
Familjen Helsingborgs
2020-12-04 inklusive inkommen reservation. Perstorps kommun har varit
delaktig i arbetet via Familjen Helsingborgs
Kommunstyrelsens
arbetsutskott informerades om
2020-10-28. Kommunstyrelsen
besluta att
sig bakom
till gemensamma prioriteringar
infrastruktur och
kollektivtrafik.
Torgny Lindau (PF) och Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
beslutar,
att
sig bakom
kollektivtrafik.

till gemensamma prioriteringar

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef
Familjen Helsingborg

Utdragsbestyrkande

infrastruktur och

till

2021-02-17

13

och fyllnadsval,
2020/227
Sammanfattning
finns

har att
en ny
valberedningen att

i
Anette Lantz (M)

beslutar,
att som ny

i

Anette Lantz (M)

Beslutet skickas till

Utdragsbestyrkande

efter Rune Arvidsson (M).

2021-02-17

14

och fyllnadsval, kultur- och
2020/226
Sammanfattning
har att
Johannes Raak (M).

en ny
i kultur- och
efter
finns
valberedningen att
Tanja Ilic (M).

beslutar,
att som ny

i kultur- och

Tanja Ilic (M)

Beslutet skickas till
Kultur- och

Utdragsbestyrkande

2021-02-17

15

samtliga uppdrag
2020/246
Sammanfattning
har att
Christer Ausfelt (PF).
(PF).

en ny
i kultur- och
finns
valberedningen att

efter
Yvonne

beslutar,
att som ny

i kultur- och

Yvonne

Beslutet skickas till
Kultur- och

Utdragsbestyrkande

(PF)

2021-02-17

16

som

i barn- och

2020/198
Sammanfattning
Samuel

har att
(M).

en ny
i barn- och
finns
valberedningen att

efter
(M).

Jakob

beslutar,
att som ny

i barn- och

Jakob

Beslutet skickas till
Barn- och

Utdragsbestyrkande

(M)

2021-02-17

17

samtliga uppdrag
2020/246
Sammanfattning
har att
Christer Ausfelt (PF).

en ny
i barn- och
finns
valberedningen att

efter
Felipe Leon (PF).

beslutar,
att som ny

i barn- och

Felipe Leon (PF)

Beslutet skickas till
Barn- och

Utdragsbestyrkande

