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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 16.30-17.10 
 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Thim Borg (S), ledamot 
Boel Rosdahl (S), ledamot  
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Pia Galia (SD), ersättare 
 
 
 

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Frida Beijer, utvecklingsstrateg § 77 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lennart Johansson  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-08-15 kl. 17.30 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

77 - 84 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Lennart Johansson 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
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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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 77 
 
Information om segregationsmedel  Dnr 2018.181 
 
Frida Beijer informerar om möjligheten för Perstorps kommun att 
söka statsstöd för att motverka segregation detta då Perstorp är 
utpekad som 1 av 32 kommuner som får ta del av det riktade 
statsstödet.  
 
För Perstorps Kommuns del rör det sig om ett maxbelopp på totalt 
20 265 000 kr jämnt fördelade på åren 2018-2020. För att ta del av 
statsstödet, ska kommunen senast den 30 september 2018 skicka 
in en ansökan till Tillväxtverket (ansvarig myndighet). Stödet avser 
arbete mot segregation i en bredare kontext, och kan handla om 
arbete för exempelvis förbättrade skolresultat, minskad brottslighet, 
säkrare yttre miljöer, ökad sysselsättning m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 78 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- 

och verksamhetsmål för barn- och utbildningsnämnden 
samt för kultur- och fritidsnämnden 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 79 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Organisationens hantering av påfrestningar för invånare efter den 
varma och torra sommaren samt pågående trygghetsarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 80 
 
Interkommunal samverkan  Dnr 2018.52 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Studiebesök och eventuell samverkan gällande 
samhällsbyggnadsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 81 
 
Anmälningsärenden  Dnr 2018.161 
 
Följande delegationsbeslut har inkommit: 
Ordförandebeslut gällande avtal om tjänsteman i beredskap 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna ordförandebeslutet 
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Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 82 
 
Inbjudningar 
 
Ingen inkommen 
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Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 83 
 
Meddelanden Dnr 2018.160 
 
Söderåsens miljöförbund: Protokoll 2018-06-12 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-15 
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§ 84 
 
Övrigt ärende, Almedalen 
 
Bo Dahlqvist ställer frågor till förtroendevalda som deltagit på 
Almedalsresan för att efterhöra på vilket sätt resan bidragit till ökad 
kunskap för Perstorps kommun. Ärendet diskuteras. 
 
 


