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Information om vindkraftsprojekt i Perstorp

Sammanfattning
Representanter  Vindr och Ecogain redovisar ett  kommande vindkraftsprojekt i 
kommunen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att notera informationen
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Information om fakturahantering  VA

Sammanfattning
Charlotte Gillsberg informerar om en option som i princip samtliga  kommuner 
inom NSVA har  sig av. Optionen  faktureringen av VA. Intentionen  att 
NSVA tar  detta vid  vilket att NSVA  helheten inom VA-
verksamheten.

Utskottet   om att man vill ha en politisk hantering av  och att den  

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att notera informationen
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Framtida hantering av fastigheten Ugglan 1
2021/59

Sammanfattning
Fastigheten Ugglan 1 ligger intill Uggledammen och har under en  tid  
som skolbyggnad och boende vid   det  att centralisera 
verksamheten till  kom  till kommunen om man var intresserad att 

 fastigheten.
Detta kom   kommunen var i planering  att evakuera sina verksamheter  
Poppeln 13 (centrumbyggnaden)  en omfattande renovering.
Nu  kommunens funktioner  installerad i nya lokaler   vi   med 
arbetet kring fortsatt  av Ugglan 1, detta  nuvarande  kommer 
flytta tillbaka till centrumhuset och  fastigheten tom.

  en arbetsgrupp  upp  att utreda och ta fram ett antal alternativ  
vidare nyttjande av fastigheten. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att uppdra till teknik- och servicechefen att ta fram en arbetsgrupp  att utreda och 
presentera  kring fortsatt  av Ugglan 1.

Beslutet skickas till
Teknik- och servicechef
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Klimat och energistrategi
2021/56

Sammanfattning
Perstorps kommuns  Energi- och Klimatstrategi  uppdateras.  kravet  
en kommunal energiplanering  lagstadgad  ett nytt styrdokument tas fram. 
Kommunstyrelsen gav 2020 i uppdrag att ta fram ett nytt klimat-och energiprogram. 
Styrdokumentet tas fram som ett Energi- och Klimatprogram i  med  
och samtliga kommunala  och bolagschefer. Programmet   under 
2021-2030. Ett  finns nu framtaget och  nu   

 enligt   Programmet  vara   
antagande i  under 2021.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att    till Energi- och klimatprogram   enligt 
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Beslut om   
2021/55

Sammanfattning
Ett  till  togs fram av   med 

 2015.  arbetet  medel   s.k. LONA-medel. 
Av olika  var programmet aldrig    och blev heller inte antaget av 

 Underlaget har dock  i  och  ett 
 kunskapsunderlag   och detaljplanering, bygglovgivning, 

  av  med mera. Det   
 att programmet antas.  det  flera  sedan framtagandet har 

 reviderat programmet  nya 

  inget juridisk bindande dokument utan  som tidigare 
 som ett kunskapsunderlag, bl.a.  programmet  och en  

kallad objektskatalog med  objekt. Utpekandet  i sig inget 
skydd och  mot andra intressen kan   i ett senare skede. Det 
reviderade      och  efter 
remissrunda och bearbetning  av kommunstyrelsen och antas av 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att  det reviderade    enligt  i  
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Yttrande kring Regionplan  
2021/54

Sammanfattning
Region  har  regionplanen  remiss. Inom Familjen Helsingborg hanteras 

  att ett gemensamt yttrande har tagits fram genom sekretariatet  Familjen 
Helsingborg,   strategisk  och  
Perstorps kommun deltar aktivt i regionplanearbetet och har  i arbetsgruppen som 
tagit fram Familjen Helsingborgs yttrande. Perstorps kommun har   
tillsammans med Helsingborgs stad i Sveriges kommuners  kring 
regionplanen  samsyn mellan de fyra  Familjen Helsingborgs yttrande avses 
behandlas av Familjen Helsingborgs styrelse 9 april. De  kommunerna i 
Familjen Helsingborg  sedan  sig bakom det gemensamma yttrandet 
genom ett lokalt politiskt beslut och i samband med detta  ev. egna synpunkter, 
t.ex. av lokal  14 maj  sista datum  att  yttrande till Region  
Tidsplanerna synkroniseras  inte fullt ut, men kommunstyrelsen i Perstorp 
informeras om ev.    9 april.

 med regionplanen  att vara ett verktyg  att   utveckling som 
 arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som 
 samordning av fysiska strukturer   Syftet  att skapa 

goda   alla och i hela  Regionplanen har ett  regionalt 
perspektiv  den fysiska planeringen i 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att  sig bakom  yttrande samt att  det till Region 
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Perstorps kommuns svar till vattenmyndighetens  2021 - 
2027
2021/61

Sammanfattning
I slutet  november skickade vattenmyndigheten ut en    av 

 2021- 2027. Perstorps kommun  remissinstans  kommunen  i 
  Perstorps kommun har riktat materialet till NSVA samt 

  som hanterar   kommunens  Dessa har nu 
inkommit med kommentarer och     vidare hantering.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att  sig bakom NSVA:s och   yttrande kring 
vattenmyndighetens 
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Om- och tillbyggnad  samt vidare hantering av 
2021/62

Sammanfattning
Teknik-  och  har tillsammans med  samt plan- 
och  tittat  olika lokaliserings- samt utbyggnadsalternativ  en ny 
flygel   detta  grund av att  servicehus inte klarar av  
som  av ett  boende och  blivit  av 

Ronny Nilsson (S) deltar inte i att-satserna ett,  och fyra.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att  kring utbyggnad av  

att ge i uppdrag att  detaljplanearbetet samt framtagandet av systemhandlingar,

att ge i uppdrag att ta fram en mindre utredning kring  och   
med syfte att presentera en vidare hantering av byggnaden och omgivande  
samt

att ge i uppdrag att ta fram ett  till    av fastigheten intill 
 .
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Riktlinjer  flaggning  kommunens 
2021/23

Sammanfattning
Riktlinjerna  flaggning kommunens  har reviderats avseende att nya 
flaggdagar har tillkommit plus att riktlinjerna nu  vissa  
Samtliga revideringar  markerade med gul 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att  revideringen av riktlinjer  flaggning  kommunens 
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 NSVA AB 2020
2021/66

Sammanfattning
    Vatten och Avlopp AB inklusive 

 och granskningsrapport avseende  2020 har 
inkommit till Perstorps kommun.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9  kommunallagen i  beslut  varje  
och  kommunalt bolag  om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 

  har varit  med det  kommunala  och 
 inom ramen  de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att 

 inte  fallet, ska den   till  om   Detta 
 att kommunstyrelsen ska  om verksamheten har varit kompetensenlig 

och  med de  principer som    verksamhet. Det 
 inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna  om det 

kommunala  med verksamheten. Kommunstyrelsen ska  ta  till 
om verksamheten har  inom ramen  de kommunala befogenheterna

Tekniska utskottet konstaterar att de som  i NSVAs styrelse samt 
 inte borde besluta i  och    vidare till 

kommunstyrelsen utan eget  till beslut.

 till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens  i uppdrag att  
 att resultat- och   att vinsten disponeras i enlighet med 

 i  samt att ansvarsfrihet beviljas  styrelsens 
 och     2020, samt

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under   har varit 
 med det  kommunala  och  inom ramen  de 

kommunala befogenheterna.


