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Information om Ugglebadets tekniska status
2021/119

Sammanfattning
David Elmlund,  informerar om den rapport de tagit fram  Ugglebadets 
tekniska status bland annat  ytskikt, byggteknisk besiktning, fukt och 

 och  till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att notera informationen
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Information om  i anslutning till Perstorp AB

Sammanfattning
Alexander Hovander, teknik- och servicechef informerar om eventuell kommande 

 av  i anslutning till Perstorp AB. En BK4-slinga  under 
framtagande.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar,

att notera informationen
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2021/102

Sammanfattning
Perstorps kommuns  ska ge en bild av nuvarande  och 
behovet  samt vara ett underlag till investeringsplan. Denna 

 1.0  Perstorps kommun   och redovisar 
 befintliga verksamhetslokaler,  projekt och 

behovet av lokaler i respektive 

Redovisade behov   den information som verksamheterna  samt aktuella 
befolkningsprognoser  SCB, bearbetad av Region  dec 2020. I bilagor till 
denna plan redovisas  lokalrevisioner. En lokalrevision  att man

 en  av verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov. 
Lokalrevisioner fanns framtagna  grundskolor och  (2018-2019), de 

  har tagits fram i och med denna rapport.

 1.0 har utarbetats av teknik- och  i en 
 (LFG) som  den  rapporten med 

    projekt och behov med lokalrevisioner 
kultur- och  barn- och   

 och kommunstyrelsen. 

Med denna  1.0 har Perstorps kommun  till ett omfattande 
material  uppgifter om  i form av en framtagen lokallista med samtliga objekt, 
ytor och kostnader, samt verksamheters volymer och lokalbehov samt  
projekt.

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att    Perstorps kommun
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2021/99

Sammanfattning
Teknik- och  har under det   samt   tittat  
olika styrdokument och  i kommunen. Detta  att skapa sig en 
uppfattning kring deras utformning och   att inventera vad som  
uppdateras.   beslutade 1995 och har inte reviderats efter det. 
Det reviderade      i text och taxa.

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till  till beslut.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att anta  om reviderade lokala   torghandeln i Perstorps 
kommun, att   och med den 1/7 2021, 

att omedelbart  detta till  i  samt

att anta  om reviderade avgifter  



2021-06-02

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

 39

Strategiskt 
2021/25

Sammanfattning
Det har  NSVA inkommit en  om att   fastigheten kring Perstorps 
kommuns vattenverk och    till marken.  detta har ansetts 
som en strategiskt viktig fastighet  Perstorps kommun har teknik- och 

 tillsammans med Stiftelsen  landskap och NSVA tagit 
fram ett  till .

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att   till avtal, samt

att uppdra  teknik- och servicechefen att   av fastigheten.
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 NSVA
2021/89

Sammanfattning
NSVA har efter Perstorps kommuns  arbetat med att skapa sig en uppfattning 
kring kommunens VA-verksamhet. Detta har resulterat i en ny   2022-2024 
med vissa omprioriteringar   2021-2023 avseende bland annat 

  det anses vara ett prioriterat 

 syfte  att visa vilka  som  vidtas under de kommande 
  att Perstorps kommun skall ha en fortsatt fungerande VA-verksamhet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att anta  till NSVAs   Perstorps kommun 2022-2024
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Omprioriteringar och  inom investeringsram Period 1 
NSVA
2021/105

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 investeringsbudgeten i sin   i budgeten 
gjordes under sommaren 2020  Perstorps  Under det interna budgetarbetet 

 investeringarna  ny detaljerad information vilket kan leda till 
 i tidigare beslutad investeringsbudget.

 till aktuella  redovisas i bilagor. Totalt behov av  av 
investeringsram  30 tkr.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att   investeringar med 30 tkr  VA kollektivet samt

att  omprioriteringarna enligt  



2021-06-02

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

 42

2020/201

Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt   

 som hanterar  och strategier  befintliga och 
planerade/tillkommande 

Detta  ses   mycket  sedan nuvarande program antogs av 
 2013. Kommunstyrelsen har beslutat att ge plan- och 

 i uppdrag att ta fram nytt  riktlinjer i 
mars 2020. Ett  till    
har arbetats fram i ett och  samarbete och med  av 
en bostadsmarknadsanalys som konsultfirman Norconsult tagit fram. 

Kommunstyrelsen beslutade att   till 
   i oktober 2020.   

okt. 2020 till 2021-01-04. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade 
i   har nu bearbetats och  nu fram till 
kommunstyrelsen   och   antagande.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att      
samt att  dessa till   antagande.
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Beslut om markanvisningsavtal och planuppdrag  
 - Jeans damm

2021/101

Sammanfattning
Plan- och  har blivit kontaktade av SMM Fastigheter AB ang. 
byggande av  i radhusform vid  damm.   
bygga 18 radhus med  1 plans 3-4 rum. med option  byggande av ytterligare 

 i  totalt 45  Finansiering  klar via  bank, 
Swedbank, Trelleborg.  har erfarenhet av byggande av liknande  bl.a. 
i och  kommuner. Om intresse finns kan   erbjuda LSS 
samt  

 vid Jeans damms  sida och  finns redovisade som 
   i kommunens    

 via kommunens bostadsportal via hemsidan. Marken   inte detaljplanelagd 
  Med  av  har plan- och  i samverkan 

med teknik- och  och ekonomienheten i Perstorp tagit fram ett 
 till markanvisningsavtal som avses  upp med ett 

   en  av marken som 
bygger   taxa  planlagd bostadsmark  villor 120 kr/kvm 
samt att  betalar 100.000 kr  varje tillkommande  En  av 
markens  har gjorts genom studier av intilliggande   marken 
samt  En  markanvisningsavgift tas ut motsvarande 10 % av 

 vilket  kommunens omkostnader. Underhandskontakter har tagits 
med bl.a.  Trafikverket, kommunala  m.fl.  att  
utredningsbehoven i  

Kommunstyrelsen  besluta att   markanvisningsavtal samt 
ge plan- och  att ta fram detaljplan. Eftersom olika utredningar  

 Jeans damm, respektive  kan det vara  att dela upp arbetet i 
flera detaljplaner.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att   markanvisningsavtal samt att ge plan- och  
i uppdrag att   till detaljplan (-er).
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 om mark 
2021/103

Sammanfattning
Sven Jinert AB,  5,   en markbit som kommunen idag  som 

 planlagd som parkmark/gatumark  att  samman med sin egen fastighet som 
industrimark (Del av Perstorp 25:1). Efter  med teknik- och 

 ser plan- och  inga hinder att  
fastighetsbildning och  sker. Plan- och    uppdrag 
att  detaljplan samt erforderliga avtal  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge plan- och  i uppdrag att  ny detaljplan samt erforderliga 
avtal  .


