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Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
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Information

kommunstyrelse,

och bolag

Sammanfattning
kommunens
aktuell verksamhet inom sina

styrelser och bolag informerar kortfattat om

Information ges vid samtliga
vid varje

under

Kommunstyrelsen, barn- och
och Perstorps
AB informerar vid
25 augusti, 27 oktober och 15 december

av

revisionen,

kultur- och
och Perstorps
AB informerar vid
23 juni, 29 september och 24 november

Perstorp

AB

tider kan komma att
till beslut
beslutar,
att notera informationen

Ulf Bengtsson

Cecilia Andersson

Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2021-08-18
Kommunstyrelsen

91

Antagande av detaljplan

Dalian 5 m fl

2020/114
Sammanfattning
har beslutat att
detaljplan
Dalian 5 mfl. (BN-2019/18)
och att s
denna vidare
antagande i
kommunstyrelsens arbetsutskott att
detaljplanen och
den
vidare
antagande i
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att anta

detaljplan.

Utdragsbestyrkande

2021-06-30
Kommunstyrelsens tekniska utskott

50

Antagande av detaljplan

Dalian 5 m fl

2020/114
Sammanfattning
har beslutat att
detaljplan
Dalian 5 mfl. (BN-2019/18)
och att
denna vidare
antagande i
kommunstyrelsens arbetsutskott att
detaljplanen och
den
vidare
antagande i
Kommunstyrelsens tekniska utskotts

till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,
att

detaljplan samt att

den vidare

Utdragsbestyrkande

antagande i

Sida

1(1)
2021-06-14

Dnr 2020/114

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Marcus
, Planarkitekt
marcus.ekstrom@perstorp.se, 0435-394 21

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan

Dalian 5 mfl

Sammanfattning
har beslutat att
detaljplan
Dalian 5 mfl. (BN-2019/18)
och att
denna vidare
antagande i
kommunstyrelsens arbetsutskott att
detaljplanen och
den vidare
antagande i

KS beslutade,
KSTU, 2019-03-27 10, att ge BN i uppdrag att
till detaljplan. BN beslutade, 2019-04-25 18, att ge Plan- och
i uppdrag att
till detaljplan.
BN-2019/18, rubricerades
del av Perstorp
till ny detaljplan
under
namnet
Dalian 5 m.fl. (Industriutvidgning), Perstorps kommun,
Detaljplanen
de delar av
av detaljplan
del av Perstorp 25:1
Perstorps kommun,
samt
till utvidgning av
stadsplan
Kv. Dalian Perstorps kommun, Kristianstad
som ligger inom det
BN beslutade 2020-06-11 26 att
enligt reglerna i Planoch bygglagen.
varade fram till 2020-07-07. Inkomna synpunkter
sammanfattades och kommenterades i
reviderades och BN beslutade, 2021-02-04 5, att
granskning enligt reglerna i Plan- och bygglagen. Granskningstiden varade fram till
2021-03-04. Planen bearbetades och BN beslutade, 2021-06-10 35, att
planen
och
den vidare till KF
antagande.
till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att

detaljplan samt att

den vidare

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

antagande i KF.

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2

Ulf Bengtsson

Marcus

Perstorps kommun

Planarkitekt
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Stadsarkitekt/ Plan- och byggchef
Planarkitekt

6223200

6223300

Bilaga
Kommunal mark (lila) som avses

ram) till IJ Fastighets AB

2021-08-18
Kommunstyrelsen

88

Avgifter inom

2021

2021/140
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och
som regleras enligt
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar.

att

avgifter inom

enligt

samt

att uppdra
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

Utdragsbestyrkande

de

2021-06-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

42

Avgifter inom

2021

2021/140
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och
som regleras enligt
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje
Kommunstyrelsens arbetsutskotts

till beslut,

Kommunstyrelsen
att

avgifter inom

besluta,
enligt

samt

att uppdra
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

Utdragsbestyrkande

de

Sida

1(1)
2021-06-24

Dnr 2021/140

KS
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Avgifter inom
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och
som regleras enligt
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje

de

till beslut
beslutar,
att

avgifter inom

enligt

samt

att uppdra
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ange vem beslutet ska skickas till

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2021-06-15

55

Avgifter 2021
2021/96
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
de beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje
besluta
Att
Att uppdra

avgifter inom

enligt
samt
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

Beslutet skickas till

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2021-05-26

Dnr 2021/96

SOC
Patrik Wilhelmsson, Verksamhetschef VO
patrik.wilhelmsson@perstorp.se, 0435-391 48

Avgifter inom
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje

de

till beslut
besluta
Att
avgifter inom
enligt
samt
Att uppdra
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.

Annelie

Tedenlid

Patrik Wilhelmsson
Verksamhetschef VO
Perstorps kommun

Perstorps kommun
Beslutet skickas till:

PERSTORPS KOMMUN
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212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Torget 1

Telefon
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0435-390 00 vx

0435-314 80

206-3857

11 16 54-0
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Inledning
den

reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar dels
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader kallat

Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje

4

de

Avgifter

och Omsorg (exkl LSS och Socialpsykiatri)

med att
och dricka,
sig och
sig,
personlig hygien och i
insatser som
att bryta
isolering (t.ex. viss ledsagning) eller
att den enskilde ska
sig trygg och
Maxtaxa
Maxtaxan den
avgift kommunen enligt lag
ta betalt
dagverksamhet, kommunal
och
och
per
till
en tolftedel av 0,5392
prisbasbeloppet.
2021 motsvarar det 2 138,83 kr
per
Avgift
kost och hyra
inte i maxtaxan.
Inkomstbegreppet

Som inkomster
alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster
sjukpenning, utdelning aktier, fonder eller andra
andra inkomster som
pensioner, studiebidrag,
etc.

7

pension,
samt
kapital.
bostadsbidrag,

av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden enligt 8 kap
Kommunen ska
den enskildes
genom att
den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden,

Minimibelopp

Minimibeloppet ska alltid per
en tolftedel av 1,3546 prisbasbelopp
eller 1,1446 prisbasbelopp
var och en av sammanlevande makar och
sambor. Minimibeloppet ska
normalkostnader
Livsmedel/kost

och

Skor
Fritid
Hygien
Dagstidning
Telefon

Resor

Minimibeloppet

den som 65 eller
2021
5 373 kronor ( 1/12- del av 1,3546 x prisbasbeloppet)
gifta/sambo 4 540 kronor per person ( 1/12-del av 1,1446 x prisbasbeloppet)

Individuellt
Individuellt
matleverans,
kan beviljas

minimibelopp
kan medges den som inte har
att
tillaga sin mat utan
dagverksamhet eller har heldygnskost
boende. Den enskilde
kost och har
till ett
per
upp med
belopp
den
matkostnaden.
5

Avgiftsutrymme
Om nettoinkomsten
avgiften.
Om

finns ett avgiftsutrymme som styr
nettoinkomsten kan kommunen inte ta ut

avgifter

Inget

Reglerna
inte ett
ut medel till omsorgstagare
anges i lagen.

Kommunen har ingen skyldighet att betala
att han eller hon ska upp till det
som

omsorgstagare av
avgift i aktuell

anledning inte

inkomstuppgift till kommunen debiteras

kan medges grund av dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till ett
boende.
medges i
tre
och
med det belopp som motsvarar den
bostadskostnaden.
medges endast om den
boende inte har
eller andra
realiserbara
som
100 % av
prisbasbeloppet.
makar
160 % av prisbasbeloppet.
Verksamhetschef beslut om eventuell

Den enskilde har
att
genom
i en

sitt beslut om avgift,
till

i hemmet eller
kan vara

boende
Med
boende avses en
vistelse i
boendeform
det finns
personal dygnet runt. Plats
boende kan beviljas
den enskilde inte
klarar
att bo kvar i sin
bostad, trots omfattande
i hemmet.
alla
till
i hemmet
och behovet av tillsyn, trygghet och
inte kan tillgodoses
i det
boendet kan
om plats i
boende beviljas.
Beslutsfattare

utreder
enhetschef om insatsen

den enskilde och

till beslut till

boende.

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

Huvudprincipen

boende

att den enskilde betalar en avgift

den enskilde ska betala en
maximerad till 2 138 kronor per

Denna avgift
6

hyra, kost och
2021

Mat heldygnskost 3 348 kr
Hyran
enligt hyreslagen.
i takt med
hos
Perstorps
Hyran
debiteras
och med den dagen du tackar ja till den
inflyttningsklara
Hyran inte inkomstbaserad och
alltid betalas.

Trygghetsboende
Du kan

i Trygghetsboendet
insats. Trygghetslarm

du har fyllt 75
i hyran.

Trygghetsboende

ingen

Avgift

Hyran
enligt hyreslagen och varierar
varje
med
hos Perstorps
Hyran inte inkomstbaserad och
alltid betalas. Se bilaga hyreskostnader boende.

i takt

Korttidsboende
Beslut om korttidsboende kan ges till personer som bor i

boende.

Korttidsvistelse: Insatsen korttidsvistelse kan beviljas den enskilde
livets slutskede, rehabilitering efter sjukhusvistelse, eller annat
Insatsen
kan beviljas
eller rekreation och/eller som
avlastning eller

i behov av

i

den enskilde i regelbundet behov av
av en
som
tid

Avlastningsplats: Insatsen avlastningsplats kan beviljas om en
avlastning i sitt
genom att den enskilde vistas
korttidsboende.
Beslutsfattare

utreder

den enskilde och beslutar om insatsen

korttidsboende.

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgifter

korttidsvistelse, kortidsvistelse

rehabilitering samt

139 kronor/dygn.
Avgiften

inkomstrelaterad, det vill
att avgiften maximerad till 2 138 kronor per
och kan reduceras
den enskildes avgiftsutrymme.

Matkostnaden

112 kronor/dygn

ska syfta till att den enskilde genom olika insatser i bostaden ges
att bo kvar i sin invanda
och
i form av
kan beviljas flera
per dygn. Den enskilde ska,
vara delaktig som
i
Den enskilde ska, egen hand eller med
av omsorgspersonal,
det som han eller
7

hon klarar av, vilket
den enskildes

dennes funktioner.
att leva ett
liv.

ska utformas

att det

Beslutsfattare

utreder

den enskilde och beslutar om insatsen

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

Den enskilde ska betala en
2 138 kronor per
men kan reduceras
enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som
timmar per
som
Avgiften

Denna avgift maximerad till
den enskildes avgiftsutrymme. Den
att
Avgiften
hur
Timtaxan 248 kronor per timme.

inkomstrelaterad, det vill
att avgiften maximerad till 2 138 kronor per
och kan reduceras
den enskildes avgiftsutrymme.

Om den enskilde
avboka en inplanerad
en
fem dagar. Om den enskilde
sig insatsen mindre fem dagar i
debiteras hen
den inplanerade tiden
insatsen. Regeln om fem dagars
dock
inte vid
sjukdom eller
behov som
sjukhusvistelse,
trygghetsplats, korttidsvistelse etcetera.

Matdistribution
Matdistribution
boende.

att den enskilde kan

Om du klarar av att bo hemma men inte
mat hemlevererat.

mat levererad till sitt
klarar matlagningen kan du

om att

Beslutsfattare

utreder

den enskilde och beslutar om insatsen

matdistribution.
uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

35 kr/portion kostavgift och 26 kr distribution
Distribution/service
i maxtaxans del av
Maten levereras regelbundet
ett beslutat intervall och

skall

5 dagar i

och
de personer som
debiteras avgift.

eller

8

ordinerade av dietist eller

Beslutsfattare
Avgift

mat
heldygnskost
avgift med 44 kr per

Vid behov

ingen extra avgift.

Trygghetslarm
Med ett trygghetslarm kan den enskilde snabbt komma i kontakt med omsorgspersonal dygnet
runt om hen skulle
ut
en
Kommunen har en garanti som
att
installation av trygghetslarm ska
inom fem arbetsdagar
beslutsdatum samt har
nycklar till sin bostad. Larmet personligt och den enskilde ska alltid
det med
sig. Den enskilde blir
om hen blir av med
del till trygghetslarmet.
Beslutsfattare

utreder

den enskilde och beslutar om insatsen

trygghetslarm
uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

268 kronor per
Avgiften
trygghetslarm
i de avgifter som omfattas av maxtaxan. Om trygghetslarmet
avslutas innan den 5:e eller inleds efter den 25:e i
ingen avgift.
Vid borttappat trygghetslarm debiteras den enskilde en
avgift omfattas inte av maxtaxan.

Dagverksamhet

om 480 kronor. Denna

personer med demenssjukdom

med dagverksamheten att ge personer med demenssjukdom stimulans,
socialgemenskap och en meningsfull dag. Den enskilde betalar en avgift
och
mat
Beslutsfattare

dagverksamhet

utreder
den enskilde och beslutar om insatsen
personer med demenssjukdom.

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

heldag 139 kronor halvdag 69 kronor
Lunch 60 kronor per portion
Fika 15 kronor per dag.

9

Enligt 5 kapitlet 10 SoL ska
som
en
som
som har funktionshinder.

erbjuda
sjuk eller

att
eller som

de personer
en

Avgift

ingen avgift.
Insatsen

att en
kan beviljas
i sitt
i upp till max 10 timmar per
utan avgift. Syftet med
att den
ska
till
och avlastning i sitt uppdrag
att
hemmet
vila, rekreation och
av egna sociala

samt
kontakter.
Beslutsfattare

utreder

den enskilde och beslutar om insatsen
uppdraget till ansvarig

beslutet.
Avgift

Den enskilde ska betala en
2 138 kronor per
men kan reduceras
enskilde ska ha ett avgiftsbeslut som
timmar per
som
Avgiften

Denna avgift maximerad till
den enskildes avgiftsutrymme. Den
att
Avgiften
hur
Timtaxan 248 kronor per timme.

inkomstrelaterad, det vill
att avgiften maximerad till 2 138 kronor per
och kan reduceras
den enskildes avgiftsutrymme.

Avgifter
Den som inte
finansierad

enligt HSL
eller med
kan vara

av assistans/ledsagare, kan ta sig till av Region
till

I annat fall

patienten ta sig till Region
att
Denna
regleras i avtal mellan Perstorps Kommun och
Region
Om patienten
till
det Region
regler om egenavgift och
som
den fortsatta behandlingen.
Samtliga
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som
och
och hemrehabilitering i patienternas bostad anses
Detta
personal inom
som
dessa uppgifter genom
delegering/instruktion.
Beslutsfattare

Insatsen initieras av kommunalt
legitimerad personal eller
Arbetsterapeut/ Sjukgymnast beslutar om insats

10

Insatsen
i den enskildes bostad och
av
av
arbetsterapeut
eller sjukgymnast/fysioterapeut
Arbetsterapeut/ Sjukgymnast. Insatsen kan
av
som har
delegering.
Avgift

Avgift tas ut

insatsen avser

av den kommunala
Avgifterna omfattas av det
omsorg, dagverksamhet och
januari 2021 till 2 138

300
som
insatser som
trygghetslarm, korttids- och trygghetsboende
den 1

Tekniska
av tekniska

avgiftsbelagd. I
och kontroll av att
fungerar

av tekniska
Detta kan

flera
av
skrymmande
som exempelvis
kostnadsfritt av kommunen hemma hos dig.
kommunens

och personliftar
till

Avgift

av den kommunala
Avgifterna omfattas av det
omsorg, dagverksamhet och
januari 2021 till 2 138

300
som
insatser som
trygghetslarm, korttids- och trygghetsboende
den 1

11

Avgifter enligt LSS
insatser enligt Lagen om
i princip avgiftsfria.

och servicetill vissa funktionshindrade (LSS)

Undantag
Hyra
Kost
Fritidsverksamhet
Kulturella aktiviteter
Resor till och
aktiviteter och beslutade insatser
hem

skyldiga till att bidra till kommunens kostnader
det egna med
av LSS.

deras barn

i ett annat

Ledsagarservice enligt 9 3 LSS
Ledsagning en insats som knuten till aktiviteter
hemmet och ska ge
den enskilde att delta i
Insatsen avser
enklare aktiviteter.
Ledsagarservicen individuellt utformad och behovet varierar
den enskildes intressen
och aktiviteter. Avser ledsagarservicen barn ska det behov som
vad som normalt
ett barn i motsvarande
ligga till grund
Barnets
behov av att erfarenheter tillsammans med
annan vuxen sina
kan
in i
Beslutsfattare

utreder, personkrets
den enskilde eller
vid behov av

behovet och beslutar om insatsen
om barnet under 15
Beslutet
samt varje

uppdraget ansvarig
beslutet. Normalt mellan 5-10
Avgift

insatsen ledsagning tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har beviljats ledsagning
betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.
Arvode utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till uppdragstagaren.

Kontaktperson enligt 9 4 LSS
Insatsen kontaktperson syftar till att
den enskilde att leva ett
genom att bryta social isolering, ge
till att deltaga i fritidsaktiviteter samt ge
vardagssituationer. Insatsen kontaktperson ett
som
av en av
arvoderad
med intresse
andra
Beslutsfattare

utreder, personkrets
den enskilde eller
vid behov av

behovet och beslutar om insatsen
om barnet under 15
Beslutet
ett

12

liv
i

beslutet.
Avgift

insatsen kontaktperson tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har beviljats
kontaktperson betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.
Arvode och
uppdragstagaren.

utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till

enligt

5 LSS

Insatsen
eller en vuxen person med

att en annan person

av ett barn
eller andra
ska kunna
som en regelbunden insats och vid
situationer. En
ska inte
och/eller
dagis, skola eller
arbete. I insatsen
i hemmet
inga aktiviteter med din
hemmet
som
eller bilturer.
Beslutsfattare

utreder, personkrets
den enskilde eller

behovet och beslutar om insatsen
om barnet under 15

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

insatsen

Korttidsvistelse

tas ingen avgift ut av den enskilde.

det egna hemmet 9 6 LSS

Insatsen korttidsvistelse
att den enskilde under kortare eller
tid vistas i ett
korttidshem, hos en kontaktfamilj, deltar i kurs eller
Syftet att den
enskilde ska erbjudas
rekreation, och
till personlig utveckling.
ska kunna ges
och utrymme
avkoppling.
i insatsen
korttidsvistelse.
att den enskilde
det
och den
som hen
i det dagliga livet och
trygghet och
Beslutsfattare

personkrets
insatsen.

utreder
behovet och

den enskilde eller
beslutar om
till beslut till verksamhetschef om

Efter beslut av verksamhetschefen

uppdraget till ansvarig
beslutet.

Avgift

Avgift i samband med korttidsvistelse avser kostnad
Taxan

13

kost och betalas av den

0-5
6-12
13-17
18-

Avgift heldag

Lunch alt. middag
inte

38
59
79
86

25
40
53
58

Varken lunch eller
middag
i
vistelsen enbart
fika
10
10
15
18

Kostnader
resor till och
korttidsvistelse och kontaktfamilj samt kostnader
aktiviteter bekostas av den enskilde.

Korttidstillsyn

skolungdom enligt

7 LSS

Ungdomar som
och med
det de fyller 13
har behov av tillsyn
och
efter skoldagen samt under skollov kan beviljas insatsen korttidstillsyn. Tillsynen ska i
hand ske i
anslutning till elevens skola. Insatsen
under skoltid
Om det finns behov av taxi till och/eller
korttidstillsynen ska detta
av
Det viktigt att vid
av
till insatsen
in
ungdomens behov av tillsyn och av meningsfulla aktiviteter. Insatsen korttidstillsyn
innefattar
att den enskilde
det
och den
som hen
i det dagliga livet och
att
trygghet och
Beslutsfattare

utreder, personkrets
den enskilde eller
vid behov av

behovet och beslutar om insatsen
om barnet under 15
Beslutet
ett

uppdraget ansvarig
beslutet.
Avgift

Insatsen korttidstillsyn
skolungdom avgiftsfri
vissa aktiviteter
tillsynen exempelvis

13-17
18-

den enskilde. Kostnaden
bekostas av den enskilde.

Avgift heldag

Lunch/middag
inte

79
86

53
58

14

mat och

Varken lunch eller
middag
i
vistelsen enbart
fika
15
18

Boende i familjehem eller bostad med
service
bo
enligt 9 8 LSS
Barn och ungdomar som trots
boende i familjehem eller bostad med
Boende i familjehem eller bostad med
har sin
annan ort.

barn eller ungdomar som

i hemmet inte kan bo kvar hemma kan insatsen
service beviljas.
service kan

komma

Insatsen ska vara ett komplement till boende i
en del av tiden eller inte alls bo hemma hos sin familj.

om barnet

barn som kan bo hos

Beslutsfattare

utreder
den enskilde eller
beslutar om
personkrets
behovet och
till beslut till verksamhetschef om insatsen
bostad med
service.
det
familjehem
utredningen samt
familjehemsutredningen som
till beslut till arbetsutskott som beslutar.
uppdraget ansvarig
beslutet.
Avgift

Barn och ungdomar utan

till

Femdagarsboende
Avgift
elever i
som vistas i bostad med
service under skoltid, normalt
fem dagar per vecka. Avgiften avser kostnad
kost och betalas av den enskilde. Taxan
Taxan med
till kost
Avgift heldag
6-12
13-17
18-1 juli
fyller 19

hen

59
79
86

Lunch/middag
inte
40
53
58

Sjudagarsboende
barn och ungdomar som upp till 18 vistas sju dagar i vecka i bostad med
service eller vistas i familjehem
skyldiga att i
bidra till
kommunens kostnad
Avgiften motsvarar ett
barnet. Avgiften inkomstbaserad och kan

bostad med
Femdagarsboende
Avgift
elever i
ungdomar
18

service

ungdomar boende i familjehem eller
barn och ungdomar

som vistas fem dagar per vecka i bostad med

15

service

Avgiften avser kostnad
kost och betalas av den enskilde. Avgiftsreglering eller
avgiftsbefrielse kan ske vid beslut av socialt utskott, efter utredning och
Avgift

elever i
Avgift heldag

19

-

Lunch/middag
vistelsen
58 kr

86 kr

inte i

Sjudagarsboende
Den enskilde som bor i familjehem betalar den faktiska kostnaden
omkostnadsdelen.
Avgiften
inte vara
att den enskilde
medel
sina
personliga behov.
ska se till att den enskilde
medel till
personliga behov
till mat,
och andra
kostnader. Vid underskott
till enheten
av eventuellt
Den som boende i bostad med
kostnader
kost enligt
taxa

service betalar en
bostadshyra samt
korttidsvistelse, se ovan.

Avgiftsreglering eller avgiftsbefrielse kan ske vid beslut av socialt utskott, efter utredning och

Bostad med

service

Insatsen bostad med

vuxna enligt 9 9 LSS

service
trots

vuxna enligt 9 9 LSS kan beviljas en person med
i det egna hemmet inte kan bo kvar i sitt

boende.
Insatsen bostad med
service
vuxna enligt 9 9 LSS kan utformas som en
gruppbostad, servicebostad eller annan
anpassad bostad.
Insatsen bostad med
service
vuxna enligt 9 9 LSS, kan vara utformad olika
I huvudsak beskrivs tre former av
i lagstiftningen:
gruppbostad
servicebostad
annan
anpassad bostad
Gruppbostad och servicebostad
olika former av
vuxna.
fast bemanning och

med

service

Boendeformen annan
anpassad bostad
vuxna en bostad med viss
grundanpassning men utan fast bemanning. Bostaden
vara anvisad av kommunen. I
denna boendeform
inte
och inte heller fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter. Om den enskilde
och service i anslutning till boendet kan personen
om andra insatser enligt LSS till exempel personlig assistans och eller
ledsagarservice. Personen kan
om
i form av
eller
enligt
Alla

den enskildes hem.
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Beslutsfattare

utreder
behovet och
service.

den enskilde, beslutar om personkrets
till beslut till verksamhetschef om insatsen bostad med

och

uppdraget ansvarig
beslutet.
Avgift

Den som bor i bostad med
service betalar faktisk hyra
sin
och reglerna
om
levnadsomkostnader
mat,
och hygienartiklar
samt kostnader
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter bekostas av den enskilde.
ska se till att den enskilde
och andra
kostnader.

mat,
Vid underskott
ekonomiskt
Den enskilde
kommunen.

medel till personliga behov,

till enheten

av eventuellt

om hen vill laga sin egen mat eller att maten distribueras av
den enskilde som
sin mat
kommunen debiteras
avgift

Lunch/Middag
60 kr/portion

Daglig verksamhet enligt 9 10 LSS
Personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1 LSS och i yrkesverksam
och
inte
eller utbildar sig har
till daglig verksamhet enligt 10 LSS. Den
dagliga verksamheten kan
aktiviteter med habiliterande inriktning som mer
produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassa efter individuella behov,
och intressen. Den dagliga verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans och en
meningsfull tillvaro. Insatsen ska bidra till den enskildes utveckling och
hens
delaktighet i
I insatsen
inte resor till och
den dagliga verksamheten.
Beslutsfattare

utreder, personkrets
den enskilde.

behovet och beslutar om insatsen

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

Den enskilde
kommunen.
Lunch
60 kr/portion

om hen vill ha egen
den enskilde som
sin mat

med sig eller att maten distribueras av
kommunen debiteras
avgift
Kaffe
15 kr
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Avgifter Socialpsykiatri
Insatser

dig som har
att klara av din vardag grund av
psykisk
Diagnoser kan till exempel vara schizofreni,
sjukdom och olika
former av
Du eller din
(god man,
kan
Kontakta en
inom socialpsykiatri
att mer information om vad som
och vilka diagnoser som
18-65
den enskilde fyller 65 ska
ske om de beviljade insatserna ska
till
och omsorg
debitering
enligt
avgift.
Insatser inom socialpsykiatri
princip avgiftsfria.

helt frivilliga och

inga

och

i

Undantag

Hyra
Kost
Fritidsverksamhet
Kulturella aktiviteter
Resor till och
aktiviteter samt insatser
Insatsen
sig till personer som bor i
boende.
syftar till
att
din
socialt och praktisk. Du
att hantera ditt vardagsliv, inom
och
det egna hemmet.
dig till att utveckla dina egna resurser
att du kan leva mer
Beslutsfattare

enskilde. Beslutet

utreder, behovet och beslutar om insatsen
vid behov av

den
ett

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

insatsen
tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har beviljats
betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.

Kontaktperson
Om du
med att bryta din sociala isolering och inte har andra insatser kan du
av en kontaktperson. Insatsen helt och
inriktad mot samvaro och
till
fritidsaktivitet samt kulturell aktivitet. Insatsen kontaktperson en icke professionellt
som
av
arvoderad
med intresse
andra
Beslutsfattare

enskilde. Beslutet

utreder, behovet och beslutar om insatsen
vid behov av

18

den
ett

beslutet.
Avgift

insatsen kontaktperson tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har beviljats
kontaktperson betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.
Arvode och
uppdragstagaren.

utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till

Dagverksamhet PDV, Perstorps dagverksamhet
Dagverksamheten PDV en
insats med en individuellt anpassad plan
att
finna en
dig och din dagliga situation.
Dagverksamheten PDV erbjuder insatser som
dig i att
dina
resurser avseende
aktivt deltagande, kognitiv- och social
att exempelvis
ett
arbetsmarknaden blir
Dagverksamheten PDV erbjuder insatser som
dig i att
dina
resurser avseende
aktivt deltagande, kognitiv- och social
att exempelvis
ett
arbetsmarknaden blir
Dagverksamheten PDV erbjuder
i
kontakt med andra myndigheter. Dagverksamheten PDV har
samarbete med kommunens
arbetsmarknadsenhet.
Dagverksamheten PDV erbjuder
social samvaro,
gruppaktiviteter och
samt
i kontakt med andra myndigheter.
Beslutsfattare

enskilde. Beslutet

utreder, behovet och beslutar om insatsen
vid behov av

den
ett

uppdraget till ansvarig
beslutet.
Avgift

insatsen dagverksamheten PDV tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har
beviljats insatsen betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.
Den enskilde
kommunen.
Lunch utan
60 kr

om hen vill ha egen
den enskilde som
sin mat

med sig eller att maten distribueras av
kommunen debiteras
avgift
Kaffe
15 kr
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Avgifter IFO (Individ och familjeomsorg)
Kontaktfamilj Barn/Ungdom
Insatsen kontaktfamilj
att en
Barnet/ungdomen kan ha det
kompisar eller
med glest socialt
vardag.

avlastning och eller
i
i hemmet, i skolan, fritiden eller med
Barnet vistas hos kontaktfamiljen helg eller

Beslutsfattare

Socialsekreterare
beslutar om behovet och
maximalt ett

utreder

eller
till beslut till enhetschef om insatsen. Beslutet tas
vid behov av
ett

Efter beslut av enhetschef

socialsekreterare beslutet.

Avgift

Avgift i samband med vistelse i kontaktfamilj avser kostnad
Taxan

kost och betalas av

Avgift heldag

Lunch/middag
inte

Varken lunch eller
middag
i
vistelsen

0-5

38

25

10

6-12

59

40

10

13-17

79

53

15

18-

86

58
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Kostnader
av

resor till och

Arvode och
uppdragstagaren.

kontaktfamilj samt kostnader

aktiviteter bekostas

utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till

Kontaktperson Barn/Ungdom
Insatsen kontaktperson
att en vuxen regelbundet
och
en person som
nya sociala kontakter, meningsfull fritidsaktivet eller
och stimulans i sin
utveckling.
i
Barnet/ungdomen kan ha det
i
hemmet, i skolan, fritiden eller med kompisar.
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Beslutsfattare

Socialsekreterare
beslutar om behovet och
maximalt ett

utreder

eller
till beslut till enhetschef om insatsen. Beslutet tas
vid behov av
ett

Efter beslut av enhetschef

socialsekreterare beslutet.

Avgift

insatsen kontaktperson tas ingen avgift ut av den enskilde.
betalar barnets/ungdomens kostnader
aktiviteter ex. mat, bio, resor.
Arvode och
uppdragstagaren.

utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till

Familjehem
Insatsen familjehem
familj.

att ett barn/ungdom bor en kortare eller

period i en annan

Beslutsfattare

Socialsekreterare
beslutar om behovet och
Beslutet
var

utreder

Efter beslut av socialt utskott
familjehemshemssekreterare beslutet.

eller
till beslut till socialt utskott som beslutar om insatsen.
vid behov av
socialsekreterare/barnsekreterare och

Avgift

barn och ungdomar som upp till 18 vistas i familjehem
skyldiga att i
bidra till kommunens kostnad
Avgiften motsvarar ett
barnet. Avgiften inkomstbaserad och
kan
enligt 8 kap
SoL.
Om
flyttar hem igen

skyldig att meddela
betalas ut

ett barn placeras
hemmet.
kommer detta att dras in helt.
barnet
nytt hos

samma

som

21

att

Placering

HVB-hem/SIS

Insatsen HVB-hem/SIS kan komma att
ett barn i en situation
deras
och utveckling olika
kan ha kommit till skada. Insatsen
placeringar
enligt
(SoL) och enligt Lagen med
om
av unga
(LVU).
Beslutsfattare

Socialsekreterare
utreder
beslutar om behovet, om behovet avser
verksamhetschef som beslutar om insatsen.
till beslut till socialt utskott eller om det

eller
och
till beslut till
till beslut enligt 11 LVU
akut till

Efter beslut av verksamhetschef/ Socialt
socialsekreterare beslut.
Avgift

barn och ungdomar som upp till 18 vistas i ett HVB-hem/SIS
skyldiga att
i
bidra till kommunens kostnad
Avgiften motsvarar ett
barnet. Avgiften inkomstbaserad och
kan
enligt 8 kap
SoL.
Om
flyttar hem igen

skyldig att meddela
betalas ut

ett barn placeras
hemmet.
kommer detta att dras in helt.
barnet
nytt hos

samma

som

att

Kontaktperson Vuxen
Insatsen kontaktperson syftar till att
genom att bryta social isolering, ge
vardagssituationer.

den enskilde att leva ett
till att deltaga i fritidsaktiviteter samt ge

liv
i

Beslutsfattare

Socialsekreterare/
behov
och
maximalt ett
Efter beslut av enhetschef

utreder
den enskilde/
, beslutar om
till beslut till enhetschef om insatsen. Beslutet tas
vid behov av
ett
socialsekreterare/

beslutet.

Avgift

insatsen kontaktperson tas ingen avgift ut av den enskilde. Den som har beviljats
kontaktperson betalar dock sina egna kostnader vid aktivitet mat, bio, resor.
Arvode och
uppdragstagaren.

utbetalas av kommunen enligt SKR:s rekommendation till
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Placering

HVB-hem/LVM-hem, kvalificerat familjehem Vuxen

Insatsen HVB-hem
vuxna/ LVM-hem och kvalificerat familjehem syftar till att ge vuxna
personer med en missbruks- eller beroendeproblematik
som ej
att
inom
kommunens
Beslutsfattare

Socialsekreterare/
behov
och
maximalt tre
Vid behov av LVM
om LVM hos

utreder
den enskilde/
, beslutar om
till beslut till enhetschef om insatsen. Beslutet tas
socialsekreterare

till beslut till arbetsutskott om att

Avgift

insatsen HVB-hem/ LVM-hem och Kvalificerat familjehem tas ingen avgift ut av den
enskilde
och behandling.
Den avgift som tas ut av den som
behandlingshem/ familjehem en egenavgift
maximalt 80 kronor/dygn. Detta regleras i 6 kap 1 SoF och 106 kap 39
(SFB). En
av den enskildes
i samband med att egenavgiften
personer som
sjukpenning eller
vissa andra specifika
att avgiften inte
en tredjedel av
efter skatteavdrag.
I
fall
avgiften
en tredjedel av
skatteavdrag delat med 30. Avgiften avrundas till
i 106 kap 39 SFB.

efter
kronantal. Detta regleras

Om den enskilde saknar inkomst eller har
inkomst att full avgift inte kan tas ut kan
avgiften
till ett
belopp eller efterges helt enligt 9 kap 3 SoL.
Verksamhetschef beslutar om
av
summa eller helt efterges.
Enligt 5 kap 2 Begravningslagen har kommunen
till
av
om den
avlidne inte
som kan ordna med
Om den avlidne inte
som ordnar med
skall den ordnas av den kommun
den
avlidne senast var
eller, om den avlidne inte har varit
i Sverige, av
den kommun
kostnaderna har kommunen
till
av
Enligt 18 kap 2
finns det inte
skall
om det
vad som
kommunen
till
av
Avgift

Avgiften motsvarar kommunens
Timtaxa

nedlagt arbete

0,685% av prisbasbeloppet + 25 % moms
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som kan ta hand om den
egendom
en
kostnaderna har

och hur betalar du din avgift?
Avgiften betalas en
per
Faktura
Perstorps kommun skickas till dig eller den person du
fakturamottagare.
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som

Sida

1(1)
Datum

2021-05-18

Hyror 2021
Enligt beslut i

klara. Hyrorna har
enligt
man
insatsen
faktiska hyran

2010-01-26 13 ska hyrorna
den enskilde
mellan AB Perstorpsbyggen och
i Norra
med
i Norra
med 0,75 % och det
from januari 2021
har
skett till enhetspris
och man inte kan
vilken
man har
boende. Andrahands kontrakt debiteras med den

2020

2021

4558 kr

4592 kr

4331 kr
5500 kr
5639 kr

4363 kr
5541 kr
5681 kr

6011 kr

6056 kr

4860 kr

4896 kr

(Trygghetsboende)
40 kvm
58 kvm
61 kvm
Bokeliden (Gruppbostad LSS)

Bokeliden (Servicebostad LSS)

PERSTORPS KOMMUN

E-post

Organisationsnr

kommunhuset@perstorp.se

212000-0910

Postadress

Torget 1
284 85 Perstorp

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

0435-390 00 vx

0435-355 51

206-3857

11 16 54-0

2021-08-18
Kommunstyrelsen

95

Motion om

av

vindkraftverk

2021/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har till Perstorps kommuns
in ett
om att ett tematiskt
till den kommunomfattande
tas fram som bygger att
om 500 meter till
bostadsbebyggelse
till 7 ggr verkets
inklusive vingen. Detta med
att flera projekt
vindkraft med stora verk
inom kommunen och
regeringen planerar att ta bort kommunens
om etableringen
med

till
till

Vindkraften har idag en
i
(16 kap. 4 genom att det endast
att ge
till en
om den kommun
ska
byggas har tillstyrkt
det. Undantaget om regeringen har
verksamheten. Ett beslut om kommunal tillstyrkan
inte motiveras och det saknas
en
kommunen ska fatta ett
beslut. Det saknas
beslutskriterier och kommunen kan
i ett senare skede.
i
har

om kommunal tillstyrkan av
av vindkraft i
kritik av att den saknar beslutskriterier, krav motivering och
anser
att den
och ett hinder i processen
att bygga vindkraft. Utredningen ska
in sitt
senast den 30 juni 2021.
Utredningens uppdrag att ta fram
som ska remissbehandlas
kommer regeringen att ta
till
Det
att
avseende detta
aktuella
viktigt att

ett tematiskt
till alternativt
Genom
av
kan kommunen arbeta med
och
uppdaterad. Det dock
av
arbetas in i den kommunomfattande
denna uppdateras
att kommunen ska kunna ha en samlad bild
den framtida bebyggelseutvecklingen.
skickas till
myndigheter m.fl. remiss under
och
vara minst
och det
att
ges samma tid. Det
en
utredning kring de nya
och att tid
detta. Det
tematiska
vara klar om ca ett efter att uppdrag givits.

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
Torgny Lindau (PF), Hans Stifors (PF) och Jack Henriksen (SD) yrkar bifall till
beslut.
Bengt Marntell (C) och Patrik

(M) yrkar avslag

till

motionen.

Kommunstyrelsens
kommunstyrelsen om de bifaller
till beslut och
finner
Votering
och
via
utfaller
med 7 ja (Torgny Lindau (PF), Ronny Nilsson (S), Boel Rosdahl (S), Pia Galia (SD), Jack
Henriksen (SD),
(PF), Hans Stifors (PF)) och 2 nej (Bengt Marntell (C),
Patrik
varvid kommunstyrelsen beslutat enligt nedan:
Kommunstyrelsens

till beslut,
beslutar,

att bifalla motionen, samt
att ge plan- och
i uppdrag att ta fram ett tematiskt
avseende vindkraft till den kommunomfattande

Bengt Marntell (C) reserverar sig mot beslutet och

Utdragsbestyrkande

en skriftlig motivering.

2021-06-30
Kommunstyrelsens tekniska utskott
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Motion om

av

vindkraftverk

2021/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har till Perstorps kommuns
in ett
om att ett tematiskt
till den kommunomfattande
tas fram som bygger att
om 500 meter till
bostadsbebyggelse
till 7 ggr verkets
inklusive vingen. Detta med
att flera projekt
vindkraft med stora verk
inom kommunen och
regeringen planerar att ta bort kommunens
om etableringen
med

till
till

Vindkraften har idag en
i
(16 kap. 4 genom att det endast
att ge
till en
om den kommun
ska
byggas har tillstyrkt
det. Undantaget om regeringen har
verksamheten. Ett beslut om kommunal tillstyrkan
inte motiveras och det saknas
en
kommunen ska fatta ett
beslut. Det saknas
beslutskriterier och kommunen kan
i ett senare skede.
i
har

om kommunal tillstyrkan av
av vindkraft i
kritik av att den saknar beslutskriterier, krav motivering och
anser
att den
och ett hinder i processen
att bygga vindkraft. Utredningen ska
in sitt
senast den 30 juni 2021.
Utredningens uppdrag att ta fram
som ska remissbehandlas
kommer regeringen att ta
till
Det
att
avseende detta
aktuella
viktigt att

ett tematiskt
till alternativt
Genom
av
kan kommunen arbeta med
och
uppdaterad. Det dock
av
arbetas in i den kommunomfattande
denna uppdateras
att kommunen ska kunna ha en samlad bild
den framtida bebyggelseutvecklingen.
skickas till
myndigheter m.fl. remiss under
och
vara minst
och det
att
ges samma tid. Det
en
utredning kring de nya
och att tid
detta. Det
tematiska
vara klar om ca ett efter att uppdrag givits.
Patrik

(M) yrkar avslag

motionen. Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Patriks avslagsyrkande mot
tekniska utskottet beslutat i enlighet med

till beslut och finner att
till beslut varvid,

Utdragsbestyrkande

2021-06-30
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Kommunstyrelsens tekniska utskotts

till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,
att

att bifalla motionen, samt

att ge plan- och
i uppdrag att ta fram ett tematiskt
avseende vindkraft till den kommunomfattande

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2021-05-14

Dnr 2021/63

KS
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Kommunstyrelsen

Svar

motion vindkraft -

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har till Perstorps kommuns
in ett
till
om att ett tematiskt
till den kommunomfattande
tas fram som bygger att
om 500 meter till
bostadsbebyggelse
till 7 ggr verkets
inklusive vingen. Detta med
till
att flera projekt
vindkraft med stora verk
inom kommunen och Regeringen
planerar att ta bort kommunens
om etableringen
med
Vindkraften har idag en
i
(16 kap. 4 genom att det endast
att ge
till en
om den kommun
ska byggas
har tillstyrkt
det. Undantaget om regeringen har
verksamheten. Ett
beslut om kommunal tillstyrkan
inte motiveras och det saknas en
kommunen ska fatta ett
beslut. Det saknas
beslutskriterier och
kommunen kan
i ett senare skede.
i
har

om kommunal tillstyrkan av
av vindkraft i
kritik av att den saknar beslutskriterier, krav motivering och
anser
att den
och ett hinder i processen att
bygga vindkraft. Utredningen ska
in sitt
senast den 30 juni 2021.
Utredningens uppdrag att ta fram
som ska remissbehandlas
kommer
regeringen att ta
till
Det
detta

att
ett tematiskt
till alternativt
avseende
Genom
av
kan kommunen arbeta med aktuella
och
uppdaterad. Det dock viktigt att
av
arbetas in i den kommunomfattande
denna uppdateras
att kommunen ska kunna ha en samlad bild
den framtida
bebyggelseutvecklingen.
skickas till
myndigheter m.fl.
remiss under
och
vara minst
och
det
att
ges samma tid. Det
en
utredning kring de nya
och att tid
detta. Det tematiska
vara klar om ca ett efter att uppdrag givits.
beslutade 2021-06-10, 33, efter votering med
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Telefon
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2

att

kommunstyrelsen och

att bifalla motionen samt

att ge plan- och
i uppdrag att ta fram ett tematiskt
avseende vindkraft till den kommunomfattande

till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
Att

att bifalla motionen

Samt att ge plan- och
i uppdrag att ta fram ett tematiskt
avseende vindkraft till den kommunomfattande

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun
Beslutet skickas till:
Plan- och byggchef

