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2021-01-20
Kommunstyrelsen

1

Ombudgetering

2020

2021

budget

2020/260
Sammanfattning
2020 klar och ska inarbetas i ramarna
En budgetpost har avsatts
detta
2020
och ny
2021.
klar.
Ombudgetering avseende 2020
BUN
2 339 000 kr
KFN
293 400 kr
KS
937 800 kr
BN
88 000 kr
RN
52 700 kr
SN
2 221 300 kr
Finans
- 5 932 200 kr

budget 2021.
som
inrymmer
2021
inte

enligt nedan:

Kommunstyrelsen beslutar,
att ombudgetera medel
enligt

2020

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

till respektive

2021-01-20
Kommunstyrelsen

2

Omprioritering och

2021 - NSVA

2020/259
Sammanfattning
NSVA har inkommit med en
kring att omprioritera investeringsposter samt en
av tidigare beslutad investeringsram inom VA kollektivets investeringsbudget.
Detta grund av uppkomna
i behov och prioriteringar
verksamhet.
NSVA presenterar investeringsbudget i sin
dessa
gjordes under
sommaren
Perstorps
Under internbudgetarbete
investeringarna
ny detaljerad information
vilket kan leda till
i tidigare beslutad investeringsbudget.
till
redovisas i bilagor. Total
av investeringsram 625 tkr.
Toarp
2022
att
vattenproduktionen kort
sikt.
Dessa

sker utan

Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till tekniska utskottets
Kommunstyrelsens

till beslut.

till beslut,
beslutar,

att
att

investeringar med 625 tkr
omprioriteringarna enligt

Utdragsbestyrkande

VA kollektivet, samt

2021-01-20
Kommunstyrelsen

3

Yttrande till E ON
Specialty Chemicals

kraftledning

Perstorp

2020/263
Ronny Nilsson (S) meddelar

och deltar inte i diskussionerna eller beslutet.

Sammanfattning
Perstorps kommun har

E.ON., via konsultfirman Cowi,
enligt
Ev. synpunkter ska
senast 4 januari. Perstorps kommun har
remisstid. Underlaget
en planerad dubbel 130 kV kraftledning mellan
och Perstorp Chemicals
i Perstorps kommun. Perstorps kommun vill sammantaget
att man inte har
erinringar, men det
att vidare utreda ett alternativ med liten
mosse som
om det sannolikt finns vissa
som kan
i en
kraftledningsgata i
med
den
unga monokultur man har i stora delar av
Ett
alternativ
en
flexibilitet i
kring
21.
Kommunstyrelsen
Cowi.

sig bakom yttrandet och

det till E.ON via

Kommunstyrelsen beslutar,
att

sig bakom yttrandet och

det vidare till E ON via Cowi

Beslutet skickas till
E ON via COWI

Utdragsbestyrkande

2021-01-20
Kommunstyrelsen

4

ang reservation med

Trumman 7 m fl

2020/262
Sammanfattning
Plan- och
har blivit kontaktade av flera intressenter
byggande av
i Perstorp. Den senaste kontakten har varit med Pauline Berglund AB i
som i samverkan med olika intressenter avser
parhus och radhus i
Trumman 7.
att reservera fastigheterna under en period att de kan
nyproducerade
i Perstorp.
att de
projektet
att in
sedan tecknar bokningsavtal
innan avtalen blir bindande (s.k.
Intressenten
att det kommer
upp emot ett
att
enheter
byggstart.
marknaden

Plan- och
utvecklingen av

att projektet intressant
Perstorp och
kommunstyrelsen
besluta om reservation med

Kommunstyrelsen beslutar,
att bevilja
07-31

till reservation med

enligt

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef

Utdragsbestyrkande

till och med 2021-

2021-01-20
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5

informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
Kommunen
av pandemin just nu, antalet smittade i
minskar. Vaccinationer
den 21 januari. Arbetsgivaren kommer att
mycket som
att medarbetarna ska kunna vaccinera sig. Jul- och
har varit
tuffa
bemanning mm. Hittills har 335
personer i kommunen smittats sedan mitten av mars 2020. Precis
jul blev ett
antal i kommunledningen smittade, samtliga nu tillbaka i verksamheten.
Kommunen
givna direktiv
distansarbete och distansundervisning.
Kommande rekryteringar,
och
Kommande
styrning av
flytt
kommunhuset
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-01-20
Kommunstyrelsen

6

Kommunstyrelsens

informerar

2021/8
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
informerar om bland annat:
Egen erfarenhet av Covid-19
med
kommuner med
med kommunledningar, smittskydd
och
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

KSO-grupp

2021-01-20
Kommunstyrelsen

7

Meddelanden
2021/1
Sammanfattning
Medelpunkten protokoll 20201124, verksamhetsplan, budget och prismodell 2021
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera meddelandena

Utdragsbestyrkande

2021-01-20
Kommunstyrelsen

8

parkeringsvakter
Sammanfattning
Boel Rosdahl (S) undrar om parkeringsvakter fortfarande anlitas hon observerat att
vissa fordon i centrum
de
timmar som
Teknikoch servicechef Alexander Hovander meddelar att vakterna i Perstorp regelbundet.
Kommunstyrelsen beslutar,
att uppdra teknik- och servicechefen att inkomma med en rapport
annat historik,
och statistik
parkering
Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef

Utdragsbestyrkande

bland

