PROTOKOLL
2021-08-18
Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Ugglehallens konferensrum kl. 14:00-15:10
Torgny Lindau (PF),
Patrik
(M), 1:e vice
Ronny Nilsson (S), 2:e vice
Hans Stifors (PF), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Pia Galia (SD), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot
(PF),

Beslutande

Ulla-Britt Brandin (KD),
Kristina Hovander (MP),
Ulf Bengtsson,
Cecilia Andersson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef
Annika Nilsson,
86

deltagande

Utses att justera

Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats
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Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras
protokollet
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av delegeringsbeslut - bostadsanpassning
Meddelanden

2021-08-18
Kommunstyrelsen

86

Presentation av ny
Sammanfattning
Annika Nilsson, ny
vilka tankar hon har om vad

presenterar sig,
som

Kommunstyrelsen beslutar,
att tacka

presentationen

Utdragsbestyrkande

lite om sin bakgrund och
kan

2021-08-18
Kommunstyrelsen

87

NSVA 2021
2021/44
Sammanfattning
handlingar

NSVA:

juni
Ekonomisk rapport juni
juni
produktion juni
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera rapporterna

Utdragsbestyrkande

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

2021-08-18
Kommunstyrelsen

89

Ombudgetering

2021

2021/131
Sammanfattning
2021 klar och ska inarbetas i ramarna
perioden april tom dec.
En budgetpost har avsatts inom
Ombudgetering avseende 2021
BUN
KFN
KS
BN
RN
SN
Finans

budget 2021 avseende

enligt nedan

1 836 300 kr
150 150 kr
605 000 kr
42 500 kr
22 850 kr
1 311 000 kr
-3 967 800 kr

Ombudgeteringen
justering av dessa

2022

beslutade ramar med en

och

Kommunstyrelsen beslutar,
att ombudgetera medel
enligt
samt
att ombudgetera 2022

2021

budgetram motsvarande 2021

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

till respektive

2021-08-18
Kommunstyrelsen

90

Utredning driftsbidrag
2021/139
Sammanfattning
Kommunen betalar varje ut olika typer av bidrag till
och andra
intresseorganisationer. Detta delas upp i olika former av bidrag som delas in bland
annat i
arrangemangsbidrag och driftsbidrag.
och
arrangemangsbidragen finns inom kultur och
men
det
driftsbidrag inom kommunstyrelsen med
undantag som
hos kultur och
har
i uppdrag att se
kommunens driftsbidrag enligt
kommunstyrelsens beslut 2020/254 136. Ekonomichef har tillsammans med
teknik- och service
granskningen och
flertal saker

ett

Det finns ingen tydlig inriktning
driftsbidragen eller uttalat regelverk kring hur
pengar ska betalas ut. Detta skapar en
och en
gentemot
I vissa fall
el, drift etc i andra fall inte. Parallellt inkommer
och justeringar av vissa bidrag och det inte finns
tydlig linje blir det varje
en
politiken och individuella
riskerar
att bli kostnadsdrivande sikt. Komplexiteten
att en klar kostnadsbild
att
medel
mellan
Ett

att komma vidare att inte se de olika typerna av
som separata
vilket kommer
det
att en
helhet. Kommunstyrelsen och kultur- och
ett gemensamt
regelverk och
beslut fattas kring eventuella omdisponeringar av medel.
Detta
att skapa en
kommunens alla
Syftet med bidragen
politiker,

vara att
enskilda

det

enkelt och

detta kommer
en djupare analys och
att extern konsult
upphandlas
att se
och
en
med konsultens rekommendation att den oberoende och ser till helheten samtidigt
som den
Prisbilden
detta uppdrag i

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att genomlysa driftbidragen med
att genomlysningen
bidragshanteringen,

av extern part,

omfattar kommunens egen organisation

att finansiera detta genom kommunstyrelsens medel till
tkr, samt
att

med maximalt 250

kultur och
avseende genomlysning av kommunens
arrangemangsbidrag och kulturbidrag
att skapa en samsyn och
genomlysning gemensamt. Svar
1 september.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kultur- och

Utdragsbestyrkande

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

2021-08-18
Kommunstyrelsen

92

Dalian 5 m fl
2021/128
Sammanfattning
samt att

beslutade 2021-06-10, 35 att
det vidare till kommunstyrelsen
antagande.

I samband med antagandet har nu ett
detaljplanens

till

till detaljplan
och
tagits fram som reglerar
av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar,
att

samt

att avtalets
Dalian 5 m fl

att

detaljplanen

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen

93

ang.
2021/129
Sammanfattning
Perstorps kommun har
in en
att
in mark som idag arrenderas av kommunen
Plan- och

till Perstorp 24:15 ang.
bete/jordbruk, Perstorp 24:3.

i
med teknik- och
att marken
som framtida markreserv t.ex.
utbyggnad av
Om aktuella
kommer till
har annars
kommunen mycket
mark- och planberedskap
verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutar,
att

om

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen

94

ang reservation med

Trumman 7 m fl

2020/262
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-20, 4, om reservation
Pauline Berglund AB
att
att bygga
i radhus- och parhusform inom
Trumman 7 m.fl. t.o.m. 2021-07-31.
det
ytterligare
av
projektet,
kommunen
reservationstiden
till 2021-1031.
Kommunstyrelsen beslutar,
att

reservationstiden till 2021-10-31

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

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.

2021-08-18
Kommunstyrelsen

96

till

kommun

2021/136
Sammanfattning
Perstorps kommun har beretts
att
remissvar
kommuns
som tillsammans med en
ska
kommunens
2005. Perstorps kommun konstaterar att planen
genomarbetad och att det positivt att stora
pekas ut
mot
till Perstorp. Perstorps kommun ser stor potential i att utveckla
sina egna
kring
och
Det finns goda
att binda samman Perstorps
med
t.ex. med
och
och
utveckla
tillsammans hela det geografiska
till en betydelsefull destination. Perstorps
kommun har i
inga erinringar.
Kommunstyrelsen beslutar,
att
att

sig bakom
detsamma till

yttrande samt
kommun.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
kommun

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
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kommun
2021/137
Sammanfattning
Perstorps kommun har beretts
att yttra sig
till
kommuns
Remisstiden
14 juni 5
september 2021. Perstorps kommun tackar
att yttra sig. Kommunen
konstaterar inledningsvis att programmet
utformat och
ger ett bra
underlag
kommande planering och
Perstorps kommun har inga
erinringar.
skulle de mellankommunala
kring
och samverkan inom Familjen Helsingborg kunna betonas ytterligare. Perstorps
kommun ser fram emot fortsatt samverkan inom Familjen Helsingborg.
Kommunstyrelsen beslutar,
att
att

yttrande, samt
detsamma till

kommun.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
kommun

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
98

informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat
rekryteringar av barn- och
utbildningschef/kultur- och fritidschef samt trygghetssamordnare, arbete med att
konsekvenserna av Bjuvs kommande
ur
arbete
samverkan inom
ledningsorganisation,
restriktioner
Covid-19
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
E ON vill

informerar om bland annat Perstorps
sin del av bolaget och drunkningstillbud Ugglebadet

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
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av delegeringsbeslut - bostadsanpassning
2021/152
Sammanfattning
lista
09.

delegeringsbeslut fattade

2021-03-10 till och med 2021-06-

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera besluten.
Beslutet skickas till

Utdragsbestyrkande

2021-08-18
Kommunstyrelsen
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Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Kultur- och

Protokoll 210608
Beslut
handlingsplan

Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandena

Utdragsbestyrkande

budget i balans

