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§ 34 
 
Information om inkomna yttranden gällande tematiskt tillägg till 
Översiktsplan 2030 avseende vindkraft 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Marcus Ekström, planarkitekt informerar om inkomna yttranden gällande det tematiska 
tillägget avseende vindkraft. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 35 
 
Delegeringsbeslut teknik- och serviceförvaltningen 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Teknik- och serviceförvaltningen har enligt sin delegering tagit ett antal beslut enligt 
rapport. Besluten är tagna under perioden 2022-05-01 – 2022-05-22 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar, 
 
att notera tagna delegeringsbeslut 
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§ 36 
 
Nätkoncession ang luftledning 130 kV Björstorp - Perstorp 
2022/111 
 
Sammanfattning 
E.ON. Energidistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd 
att bygga och använda kraftledning. Ansökan avser en luftledning från Björstorp – 
Perstorp. Det är Energimarknadsinspektionen som angör om ledningen ska få tillstånd. 
Myndigheten bedömer påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. 
Kommunen är obligatorisk remissinstans och ett svar erfordras därför från kommunen. 
 
Av yttrandet ska det framgå om detta är förenligt med gällande planer, ligger nära 
skolor eller förskolor eller liknande, om skyddsåtgärder som föreslås är tillräckliga eller 
annat av väsentlig betydelse för prövningen. 
 
Perstorps kommun har på tjänstemannanivå med representanter för plan- och 
byggförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, Söderåsens miljöförbund, 
räddningstjänsten, näringslivschefen och NSVA granskat materialet och gör följande 
bedömning: 
 
Perstorps kommun har granskat inkomna handlingar och har inga erinringar mot 
projektet enligt förordad sträckning. Förslaget är förenligt med gällande planer och 
hindrar inte fortsatt samhällbyggande/exploatering. Det påverkar inte heller kommunala 
investeringar och bedöms inte påverka väsentliga naturvärden negativt. Perstorps 
kommun bedömer vidare att projektet har stor betydelse för samhället och för 
utvecklingsmöjligheter för befintliga och tillkommande verksamheter i Perstorp och ser 
därför mycket positivt på detta. Genomförs inte projektet innebär det svårigheter för 
företaget att bedriva sin verksamhet och kan leda till flytt av verksamheten/att 
arbetstillfällen förloras. 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom framtaget yttrande samt att översända det till 
Energimarknadsinspektionen 
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§ 37 
 
Affärsplan NSVA 2023-2025 
2022/87 
 
Sammanfattning 
NSVA tar i sitt uppdrag som leverantör av VA-tjänster till Perstorps kommun årligen 
fram en affärsplan. Affärsplanen beskriver NSVA:s rekommendationer kring 
investeringar och vägval för en god VA-försörjning till Perstorps kommun.  
 
NSVA:s investeringsplan kommer läggas in i kommunens budgetförslag. 
 
NSVA har de senaste åren upparbetat ett underskott om totalt 4 mnkr. Enligt praxis ska 
detta återbetalas inom tre år. En av anledningarna till underskottet är för högt 
kalkylerade intäkter vid ingången till NSVA 2020 vilket i sin tur resulterade i ett 
underskott om 2,2 mnkr. Detta har även fått effekt i kommande budget då den bygger 
på tidigare års förutsättningar. Det vanligaste sättet att hantera underskott inom 
taxefinansierad verksamhet är att höja VA-taxan men det finns alternativa vägar om så 
beslutas. NSVA-verksamheten prognostiserar just nu kraftiga prishöjningar i omvärlden 
och arbetar hela tiden med att hitta effektiviseringsmöjligheter för att hantera 
svängningarna i världsekonomin. Att dessutom hantera underskott sedan tidigare slår 
hårt mot VA-abonnenterna. Då underskottet från 2020 byggde på för högt kalkylerade 
intäkter föreslås därför kommunfullmäktige att överföra 2,2 mnkr från skattekollektivet 
till taxekollektivet från 2022 års resultat. Detta innebär att taxehöjningen 2023 dämpas 
något. Underskott kommande år bör däremot hanteras inom taxekollektivet. Då 
kommunen har ett prognostiserat överskott är detta möjligt att genomföra. 
 
Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att anta NSVA:s förslag till affärsplan för Perstorps kommun 2023 – 2025 samt  
 
att överföra 2,2 mnkr från skattekollektivet till taxekollektivet VA-verksamhet från 
2022 års resultat 
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§ 38 
 
Omprioritering och tilläggsbeslut P1, NSVA 
2022/113 
 
Sammanfattning 
NSVA har inkommit med en förfrågan att omprioritera investeringsposter inom VA-
kollektivets investeringsbudget. Detta på grund av uppkomna förändringar i behov och 
prioriteringar för verksamhet. 
 
NSVA presenterar investeringsbudgeten i sin affärsplan, beräkningarna i budgeten 
gjordes under sommaren 2021 för Perstorps räkning. Under det interna budgetarbetet 
resurssätts investeringarna utifrån ny detaljerad information vilket kan leda till 
förändringar i tidigare beslutad investeringsbudget. 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar, 
 
att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 39 
 
Förstudie ombyggnation Ugglehemmet 
2022/112 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsgruppen (LFG) har under en tid diskuterat möjligheter och 
prioriteringar för byggnaden Ugglehemmet. Förslaget som LFG ser som mest gynnsamt 
för kommunen och dess verksamheter är en ombyggnation av byggnaden till en 
förskola, detta för att möta behovet av att hyreskontraktet för modulförskolan Opalen 
inte skall förlängas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser också stora organisatoriska och ekonomiska 
fördelar med att förflytta verksamheten till Ugglehemmet då även förskolan Hattstugan 
på Ybbåsen skulle kunna samlokaliseras i Ugglehemmet. 
 
För att kostnadsberäkna vad en eventuell ombyggnation skulle kosta behöver en 
snabbutredning göras då avtalet på modulerna bör sägas upp under augusti. 
Teknik- och serviceförvaltningen uppskattar kostnader till 150 tkr. Kostnaden föreslås 
finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att bevilja teknik- och serviceförvaltningen 150 tkr av kommunalstyrelsens oförutsedda 
medel till förstudie ombyggnation av Ugglehemmet. 
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§ 40 
 
Information ang förfrågan angående verksamhetsmark för 
etablering av förskola  
2021/243 
 
Sammanfattning 
Företaget AMW gruppen AB har inkommit en förfrågan kring markinköp, detta med 
syfte att etablera en förskoleverksamhet i privat regi.  
Fastigheten i fråga är del av Perstorp 23:4, där är i nuläget en tillfällig etablering av 
kommunal förskola finns under namnet Opalen. Opalen är en inhyrd modulförskola vars 
kontrakt gäller till 2023/03, därmed kan ej byggnation påbörjas på fastigheten innan 
modulerna avetablerats. 
 
Ärendet har remitterades först till barn- och utbildningsnämnden som meddelade att de 
inte har något att erinra mot förfrågan. Kommunstyrelsen hanterade därefter förfrågan 
den 19 januari 2022 och beslöt då att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda 
framtida behov av förskoleplatser innan man svarar. Kortfattat så visar utredningen att det 
inte finns något utökat behov av förskoleplatser framöver i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar, 
 
att notera att mer information önskas gällande genomförd utredning, samt 
 
att i övrigt notera informationen 
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