
PROTOKOLL

2020-09-09
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 09:00-10:05, 10:20-10:30

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

 deltagande Ulf Bengtsson, 
Cecilia  kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef
Alexander Hovander, teknik- och servicechef
Ulf Thysell, NSVA  21
Jonas  NSVA  21

Utses att justera Ronny Nilsson  
Justeringens datum och plats 2020-09-09 Kommunhuset

Paragrafer

21-22
 

Torgny Lindau

Sekreterare 

Cecilia 

Justerare

Ronny Nilsson  

Anslaget publiceras 2020-09-09 Anslaget tas bort 2020-10-01

  protokollet Kommunhuset



PROTOKOLL
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Val av justerare

Dagordning

 21 NSVA  2021-23  Perstorp 2020/177 3

 22 Revidering av lokala 2020/179 4



2020-09-09

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

 21

NSVA  2021-23  Perstorp
2020/177

Sammanfattning
NSVA har efter Perstorps kommuns  arbetat  att  igenom och skapa sig en 
uppfattning kring kommunens VA-verksamhet, detta har nu resulterat i det som man 

 en 
 syfte  att visa vilka  som  vidtas under dom kommande

  att Perstorps kommun skall ha en fortsatt fungerande VA-verksamhet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att anta  till NSVAs   Perstorps kommun 2021 - 2023



2020-09-09

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande
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Revidering av lokala 
2020/179

Sammanfattning
En kommun   lokala  som komplement till  
i ordningslagen (1993:1617), dels  att  den  ordningen  offentlig 
plats dels  att  att   eller egendom skadas till  av 

 av pyrotekniska varor.   ska beslutas av 
 och  till   kan  

 om de anses strida mot ordningslagen.
 

 beslutade den 25 november 2009,  67 om den senaste revideringen 
av de lokala   Perstorps kommun.  beslutade den 
18 december 2009 (dnr 213-92259-09) att   beslut  

   i   om katter och  om fyrverkerier). 
 hade inget att erinra mot de  revideringarna i  
 beslut att   och  i   till 

 i  men  avslog  i dom den 23 juli 2010  
nr 3488-10). 

Kommunledningskontoret har  uppdrag tagit fram ett  till reviderade 
   en  av   av alkohol) och 

revideringar av de tidigare   (om katter) och  (om fyrverkerier). De 
   av alkohol inte    att  med   

centralt  i kommunen.  katter  att de, om de inte  kopplade, 
ska  med halsband eller annan  som  kontakt med kattens 

 Vidare  att det    att  fyrverkerier  
Polismyndighet, med undantag  tider i samband med  samt att  att 

 fyrverkerier  inom ett visst     boenden 
och begravningsplatser i kommunen. 

 har skickats  remiss  synpunkter till  och till 
Polismyndigheten.  har bland annat  att det vore  med 
ett  om att polismyndighetens   vid skyltning samt att man inte 

 skymma  Synpunkterna har  att   9 i  
har reviderats.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att  att  beslutar att anta  om reviderade lokala 
 att   och med den 1 november 2020, samt 

att omedelbart  detta till  i 


