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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 08.00-08.20 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-08-15   
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

104 – 107 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-08-15 
Datum för anslags uppsättande 2018-08-16 Datum för anslags nedtagande 2018-09-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  

 
 Cecilia Håkansson 
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§ 104 
 
Komplettering, nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer 
och målvärden  Dnr 2018.56 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju 
kommunövergripande målområden med åtta tillhörande 
fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade 
visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de 
övergripande målen, vilket redovisas i annat ärende. Därtill fick 
nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, 
indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa 
dessa för fullmäktige.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har liksom kultur- och 
fritidsnämnden, under våren valt att fastställa nämndmål medan 
man avvaktat nämndspecifika indikatorer och målvärden tills 
verksamhetsmålen formulerats.  
 
För att kommunfullmäktige ska få en komplett bild av samtliga mål, 
indikatorer och målvärden, beslutades att nämnderna i 
förekommande fall kompletterar redovisningen med 
verksamhetsmål inklusive indikatorer och målvärden senast den 30 
augusti 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta, 
 
att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- 

och verksamhetsmål för barn- och utbildningsnämnden 
samt för kultur- och fritidsnämnden 
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§ 105 
 
Övrigt ärende, adressregister för kommuninvånare 
 
Bo Dahlqvist önskar få ut ett adressregister över kommunens 
invånare. Ärendet diskuteras. 
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§ 106 
 
Övrigt ärende, samarbete mellan kommunerna 
 
Bo Dahlqvist har noterat att kommundirektören i en av 
grannkommunerna har sagt upp sig och undrar om ledningen 
funderat över någon sorts samverkan. Ärendet diskuteras. 
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§ 107 
 
Övrigt ärende, björnloka 
 
Bo Dahlqvist påpekar att björnlokorna bekämpades förra året och 
undrar hur det är tänkt att bekämpa dem i år. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ta frågan till tekniska kontoret. 
 
 


