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51

Sammanfattning
Ingen
har inkommit

Utdragsbestyrkande

2021-08-25

52

Information

kommunstyrelse,

och bolag

2021/20
Sammanfattning
kommunens
styrelser och bolag informerar kortfattat om
aktuell verksamhet inom sina a
Under dagens
information
kommunstyrelsen,
4K, Perstorps
AB, Perstorps
AB och barn- och
beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2021-08-25

53

informerar
2021/7
Sammanfattning
informerar om bland annat:
rekrytering av ny
barn- och
kultur- och
ny
som
och genomlysning av
andra
Bjuvs kommande
ur
beslutar,
att notera informationen

Utdragsbestyrkande

och
plats sen en vecka tillbaka
denna
grund av

2021-08-25

54

Antagande av detaljplan

Dalian 5 m fl

2020/114
Sammanfattning
har beslutat att
detaljplan
Dalian 5 mfl. (BN-2019/18)
och att
denna vidare
antagande i
kommunstyrelsens arbetsutskott att
detaljplanen och
den
vidare
antagande i
beslutar,
att anta

detaljplan.

Beslutet skickas till
Plan- och byggchef
Planarkitekt

Utdragsbestyrkande
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55

Avgifter inom

2021

2021/140
Sammanfattning
reglerar vad kommunen
ta ut i avgift
Den reglerar
dels den
avgiften som kommunen
ta ut, dels hur mycket pengar som den
enskilde ska
sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader
kallat
har tagit fram ett samlat dokument avseende avgifter och
som regleras enligt
Belopp

av
och regleras
genom att
av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund
beslutade beloppen. Belopp som
prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje
beslutar,
att

avgifter inom

enligt

samt

att uppdra
att
revisioner av avgifter och
prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer.
Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

de

2021-08-25

56

Motion om

av

vindkraftverk

2021/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har till Perstorps kommuns
in ett
om att ett tematiskt
till den kommunomfattande
tas fram som bygger att
om 500 meter till
bostadsbebyggelse
till 7 ggr verkets
inklusive vingen. Detta med
att flera projekt
vindkraft med stora verk
inom kommunen och
regeringen planerar att ta bort kommunens
om etableringen
med

till
till

Vindkraften har idag en
i
(16 kap. 4 genom att det endast
att ge
till en
om den kommun
ska
byggas har tillstyrkt
det. Undantaget om regeringen har
verksamheten. Ett beslut om kommunal tillstyrkan
inte motiveras och det saknas
en
kommunen ska fatta ett
beslut. Det saknas
beslutskriterier och kommunen kan
i ett senare skede.
i
har

om kommunal tillstyrkan av
av vindkraft i
kritik av att den saknar beslutskriterier, krav motivering och
anser
att den
och ett hinder i processen
att bygga vindkraft. Utredningen ska
in sitt
senast den 30 juni 2021.
Utredningens uppdrag att ta fram
som ska remissbehandlas
kommer regeringen att ta
till
Det
att
avseende detta
aktuella
viktigt att

ett tematiskt
till alternativt
Genom
av
kan kommunen arbeta med
och
uppdaterad. Det dock
av
arbetas in i den kommunomfattande
denna uppdateras
att kommunen ska kunna ha en samlad bild
den framtida bebyggelseutvecklingen.
skickas till
myndigheter m.fl. remiss under
och
vara minst
och det
att
ges samma tid. Det
en
utredning kring de nya
och att tid
detta. Det
tematiska
vara klar om ca ett efter att uppdrag givits.
Yrkanden
Torgny Lindau (PF), Anders Jelander (SD),
Abrahamsson (M), Ronny Nilsson
(S) och Jenny
(M) yrkar bifall till motionen.
Anette Lantz (M), Bengt Marntell (C ), Lisbeth Wiberg (MP), Patrik
yrkar avslag motionen.
Utdragsbestyrkande

(M)

2021-08-25

att
fattar beslut via acklamation samt att
fattar beslut om
att-satserna i klump, detta
och
varvid
finner att
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
till
beslut. Votering
och
den som
kommunstyrelsens
ja och den som
avslag
nej. Voteringen utfaller med 29 ja och 6
nej enligt bilaga varvid
beslutat,
att bifalla motionen, samt
att ge plan- och
i uppdrag att ta fram ett tematiskt
avseende vindkraft till den kommunomfattande
Beslutet skickas till
Plan- och
Bengt Marntell (C ), Kerstin Andersson (C ), Marie
(C ), Patrik
(M), Anette
Lantz (M) reserverar sig mot beslutet och
in en gemensam skriftlig reservation
av Bengt Marntell i samband med kommunstyrelsens
210818. Lisbeth
Wiberg (MP) reserverar sig mot beslutet i enlighet med
reservation.

Utdragsbestyrkande

