
PROTOKOLL

2021-09-08
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Plats och tid: Ugglehemmet kl. 09:35-09:55

Beslutande Torgny Lindau (PF), 
Patrik  (M), 1:e vice 
Ronny Nilsson (S), 2:e vice 

 deltagande Ulf Bengtsson, 
Cecilia Andersson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef
Alexander Hovander, teknik- och servicechef
Mattias Bjellvi, plan- och byggchef

Utses att justera Ronny Nilsson  
Justeringens datum och plats 2021-09-08 

Paragrafer

63-66
 

Torgny Lindau

Sekreterare 

Cecilia Andersson

Justerare

Ronny Nilsson  

Anslaget publiceras 2021-09-08 Anslaget tas bort 2021-09-30

  protokollet  



PROTOKOLL

2021-09-08
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Justering

Dagordning

 63  till reviderade arvoden  kommunal skyddsjakt 2021/161 3

 64 2021/99 4

 65 Beslut om   av  1 och 6 2021/147 5

 66    2021/151 6
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

 63

 till reviderade arvoden  kommunal skyddsjakt
2021/161

Sammanfattning
Teknik- &  har genomlyst arvodena till  Dessa har 
inte blivit uppdaterade under flera      en 
kommun,  arter som trivs i  och  det inte finns naturliga fiender inte 
skall blir  stora.   vis undviks sjukdomsspridning och att annan skada 

Uppdraget som   frivilligt och   inte kommunen med fordon, 
vapen, drivmedel eller ammunition  dessa uppdrag. 

  arvode   i paritet med vad    i  och 
 ses  med  mellanrum,   en 2  basis. Detta  

 kostnader kan  vara neutrala

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att   att godta det nya arvodet till funktionen  
enligt framtaget 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande
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2021/99

Sammanfattning
 beslutade den 23 juni 2021,  43, att anta reviderade lokala 

  torghandeln i Perstorps kommun. De antagna  
 till  den 8 juli 2021.  beslutade den 19 juli 2021 att 

 6  10   stycket och 12  i de lokala   
torghandeln. Med anledning av detta har  setts  

  att 6  stryks       
till lag som inte   aktuell. Med    numreringen  de  
paragraferna. 

Texten  ett   stryks  den  10    menar 
att begreppet   otydligt. I  texten  den gamla lydelsen

Det  stycket i den sista paragrafen i  utformas enligt  
 som  eller av oaktsamhet bryter mot 5   stycket, 6  8  eller 9  i 

dessa lokala  kan  till  enligt 3 kap. 22  andra 
stycket 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att anta  om reviderade lokala   torghandeln i Perstorps 
kommun, att   och med den 1/11 2021, samt 

att omedelbart  detta till  i .
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Utdragsbestyrkande
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Beslut om   av  1 och 6
2021/147

Sammanfattning
 Fyra Torn AB,   inledningsvis  fastigheterna  1 och 

6 som  planlagda och fastighetsbildade  att bygga villor  Fastigheterna avses bebyggas 
och   ser ett  samarbete med kommunen. Priset 120 kr/kvm, 

 bygger  den av  beslutade taxan. Anslutningsavgift  VA 
m.m. tillkommer.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att  fastigheterna  1 och 6 samt att   
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2021/151

Sammanfattning
Ronny Nilsson (S), lyfter en problematik som finns  parkeringar mm  med 

  diskuteras.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att i befintligt     till en   parkering 
  

Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef


