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Tid och plats:

Onsdag den 9 maj 2018, klockan 15:05-15:30 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Ytte Hjert (L)
Ulf Holmén (MP)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare
Curt Antonsson (S)
Conny Karlsson (SD)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Erling Emsfors (M), (§§ 59-73)
Roland Nilsson (V), (§§ 59-73)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef (§ 59)
Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 62)
Tommy Johansson, utredare (61)
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson

Justeringens utförande

Onsdag den 9 maj 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg

Justerare

Anders Bengtsson
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-11

Datum då anslaget tas ned

2018-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.
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Information
Arbetsmarknad
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef, informerar om situationen på arbetsmarknaden i
kommunen.

Hemtjänsten
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef, informerar om utvecklingen av ekonomin inom
hemtjänsten.

Workshop
Kommunstyrelsen, både ledamöter och ersättare, genomför en workshop kring arbetet med
Kommunstyrelsens framtida arbetsformer.

Justerandes sign.
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59

Verksamhetsrapport - Åldrande 2018
Dnr: KS 2018/00611

Kommunstyrelsens beslut

 Omsorgs- och utbildningsutskottet får i uppdrag att göra en analys av rapporten och
återkomma till Kommunstyrelsen senast i september 2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsrapporterna är en del av resultatstyrningen i Östra Göinge kommun.
Verksamhetsrapport Åldrande är den tredje verksamhetsrapporten som presenteras.
Ärendegången är att en verksamhetsrapport presenteras för Kommunstyrelsen, som fördelar
rapporten till det aktuella utskottet för en politisk analys. Utskottet återkommer sedan till
Kommunstyrelsen med den politiska analysen. Kommunstyrelsen antar sedan den politiska
analysen och skickar den till kommunfullmäktige. En generell slutsats som kan dras av det
pågående arbetet med verksamhetsrapporterna är att det blir väldigt tydligt att förvaltningen
behöver utveckla arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal för att mäta resultat och effekter.
Det är ofta ett stort fokus på vilka aktiviteter vi ska utföra men förflyttningen mot att mäta
effekter med nyckeltal är viktig för att vi ska veta att det vi utför har den effekt vi önskar.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 5 april 2018
 Verksamhetsrapport - Åldrande

Justerandes sign.
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§ 60

Ny kommunal borgen för KHF Göingebygdens trygga hem
Dnr: KS 2018/00625

Kommunstyrelsens beslut

 Östra Göinge kommun går i borgen för KHF Göingebygdens trygga hems lån,
a 29 000 000 kronor hos SEB. Det nya lånebeloppet ryms inom
kreditnr
beslutad borgensram, enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2015 § 118.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Göingebygdens trygga hem anhåller om borgensåtagande inom beslutad borgensram, KF
2015-12-17 § 118. Lånet ska användas som delbelopp för om och tillbyggnad av Västanvid i
Knislinge.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 7 maj 2018
 Ledningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 23
Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Remiss: Överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdstjänstlagen
Dnr: KS 2016/01746

Kommunstyrelsens beslut

 Förslag tillremissyttrande rörande överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av Skånes 33 kommuner
har, genom särskilt avtal, överlåtet ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till
myndigheten. Den överlåtna verksamheten finansieras genom att kommunen utger ett bidrag
till Region Skåne.
Ursprungligen var syfte att alla kommuner skulle göra denna överlåtes , så att Region Skåne
med egna medel skulle kunna finansiera övertagen verksamhet. När så inte blev fallet
tecknade parterna en särskild överenskommelse om fortsatt finansiering att gälla från den 1
januari 2015. Denna modell liksom ersättningsnivåerna skulle sedan ses över senast inför den
1 januari 2018. Trots mycket arbete kunde man inte enas om ett nytt avtal och därför
tecknades en särskild överenskommelse som endast skulle gälla för år 2018 och som i princip
innebar en prolongering av tidigare avtal. Vissa justeringar gjordes för att bättre spegla den
faktiska kostnadsfördelningen mellan kommunerna.
Region Skåne har nu tagit fram en ny modell som säkerställer grunderna för finansiering på
längre sikt. Modellen bygger på att kommunerna betalar ett bidrag som motsvarar de faktiska
kostnaderna för färdtjänstverksamheten i den egna kommunen. Detta förslag har nu skickats
på remiss till kommunerna för yttrande. Avsikten är att Region Skåne ska skicka ut ett slutligt
erbjudande under tredje kvartalet 2018 och som efter godkännande från kommunen ska
kunna gälla från 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 17 april 2018
 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänstoch riksfärdstjänstlagen 2019. Remissversion, daterad den 14 mars 2018
 Bilaga: Ekonomi, remissunderlag
 Remissyttrande över förslag till överenskommelse
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Skånetrafiken, Hässleholm
Kommunförbundet Skåne
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.
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§ 62

Samråd kring förslag till aktualiserad översiktsplan för Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2018/00579

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 15 maj - 15 augusti 2018 genomföra
samråd kring förslaget till aktualiserad översiktsplan för Östra Göinge kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun. En tillfällig beredning i kommunfullmäktige har, med stöd av verksamhetsområdena
Samhällsbyggnad och Strategi och tillväxt, sedan maj 2017 arbetat med att ta fram ett förslag
till aktualiserad översiktsplan i form av ett samrådsdokument. Kommunstyrelsen ska besluta
om att samråd ska genomföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från Strategi och tillväxt, daterad den 29 mars 2018
 Samrådshandling - Förslag till aktualiserad översiktsplan för Östra Göinge kommun
 Protokoll från den tillfälliga beredningen
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen
Plan- och byggchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Förslag till remissyttrande över departementspromemorian
Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
Dnr: KS 2018/00364

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med nedanstående förslag till remissyttrande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge har fått finansdepartementets promemoria ”Ökad styrning av myndigheternas
lokalisering” på remiss. Kommunens svar ska vara departementet tillhanda senast den 18 maj
2018.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Remissyttrande
I rubricerad promemoria föreslås ett antal åtgärder som syftar till att ändra styrningen av statens myndigheter så att större vikt ska läggas vid frågor om lokalisering med syftet att målsättningen om ökad regional hänsyn ska få genomslag.
I huvudsak föreslås följande:


Bestämmelser som reglerar förfarandet vid myndigheters beslut om lokalisering införs
i en ny förordning.



En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning.



Innan myndigheten fattar beslut om att avveckla myndighetens arbetsställen i en
kommun ska den upprätta en konsekvensanalys.



Konsekvensanalysen ska upprättas inom ramen för det samrådsförfarande som regleras i förordningen om regionalt tillväxtarbete och som statliga myndigheter ska tillämpa när de överväger att minska sin verksamhet.



Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens planerade beslut samt en bedömning av de regionala konsekvenserna.



Av analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera den befintliga verksamheten i kommunen.
Justerandes sign.
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Med beslut om lokalisering avses i promemorian beslut som påverkar i vilken kommun en
myndighet har arbetsställen.
Kommunens synpunkter
Östra Göinge menar att det är viktigt att regeringen har som utgångspunkt att staten, genom
sina myndigheter, ska ha en hög närvaro i kommunerna. Utgångspunkten måste vara att staten inte ska flytta eller avveckla myndigheter från kommuner där de behövs. Det är därför bra
att regeringen föreslår skärpta krav på det beslutsunderlag som ska ligga till grund för myndigheters beslut om närvaro i kommunerna.
Östra Göinge kommun ställer sig bakom förslaget att det ska genomföras en konsekvensanalys innan en myndighet fattar beslut om att avveckla ett arbetsställe i en kommun, liksom att
det av analysen ska framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera den befintliga verksamheten i kommunen.
Det är mycket viktigt att myndigheterna baserar sina beslut om lokalisering på ett fullgott
beslutsunderlag som noggrant beskriver alla konsekvensers i den eller de berörda kommunerna när det gäller sysselsättning, service, verksamhetens art och betydelse för kommunen utveckling. Konsekvensanalysen måste därför göras med utgångspunkt i en god kunskap om
den berörda kommunen specifika förutsättningar och struktur.
Östra Göinge kommun menar därför att det är nödvändigt att berörda kommuner involveras
och ges en aktiv roll i beslutsprocessen. Vi menar att det inte räcker med enbart samråd, som
det föreslås i promemorian, utan att det krävs ett aktivt deltagande under hela beslutsprocessen från berörda kommuner. Det är särskilt viktigt att kommunerna involveras tidigt, när det
fortfarande finns möjlighet att förutsättningslöst pröva olika idéer och uppslag till alternativa
lösningar och innan myndigheten hinner låsa fast sig vid något särskilt alternativ.
Ett sådant samarbete, där alla parter deltar aktivt, har större förutsättningar att resultera i alternativa lösningar med utgångspunkt i olika infallsvinklar än om myndigheten själv genomför konsekvensanalysen och enbart samråder med berörda kommuner.
Vi vill i detta sammanhang lyfta ett exempel från vår egen kommun, där arbetsförmedlingen
hade beslutat att lägga ner sitt lokalkontor i Broby, trots att arbetslösheten i Östra Göinge är
dubbelt så hög som i riket och att arbetsförmedlingens fysiska närvaro på plats i kommunen
är mycket viktig för kommunens och arbetsförmedlingens gemensamma arbete med grupper
som står långt från arbetsmarknaden.
Vi menar att detta är ett exempel på ett beslut som fattats på felaktiga grunder, där inte tillräcklig hänsyn tagits till lokala effekter för den berörda kommunen. Beslutet fattades dessutom helt utan att kommunen involverats i beslutsprocessen.
Men efter förnyade kontakter mellan kommunen och arbetsförmedlingen har nu lyckligtvis
ett gemensamt nytt beslut fattats om en samlokalisering av kommunens arbetsmarknadsenhet
och personalen vid arbetsförmedlingens lokalkontor i gemensamma lokaler. I stället för en
Justerandes sign.
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avveckling skapar det nya beslutet nu goda förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete
kring de utsatta grupperna på arbetsmarknaden.
Detta är ett exempel på hur viktigt det är att tidigt involvera kommunerna i beslutsprocessen,
när statliga myndigheter överväger att lägga ned sin verksamhet, och att det oftast leder till ett
bättre utfall för alla parter än om myndigheten ensamt fattar beslut. Det är viktigt att myndigheterna förstår att de ska stödja utvecklingen i kommunerna och att kommunerna är en viktig
samarbetspartner.
Mot ovanstående bakgrund menar Östra Göinge därför också att skrivningen i förslaget, att
konsekvensanalysen ska innehålla beskrivningar av de regionala effekterna, inte är tillräcklig.
Kravet på konsekvensanalys bör skärpas så att det tydligt framgår att en sådan även ska innefatta vilka de lokala effekterna är för den enskilda kommunen av en avveckling av statlig
verksamhet mot bakgrund av kommunens specifika situation, förutsättningar och struktur i
förhållande till den aktuella verksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 16 mars 2018
 Finansdepartementets promemoria ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering”
 Ledningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 24
Beslutet skickas till:
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
Dnr: KS 2018/00502

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Idag har förskolans personal möjlighet att reducera verksamheten två dagar. Det innebär att
barnet fortfarande har rätt till sin plats i förskolan men det kan innebära att barnet hänvisas
till annan förskola. Det pedagogiska uppdraget i förskolan har stärkts och med det innebär det
också ett större behov av att skapa förutsättningar för att arbeta gemensamt med
kvalitetsarbete och kompetenshöjande insatser.
De föreslagna fyra dagarna planeras in och informeras inför varje nytt läsår så att föräldrarna
i förväg vet var de ligger och kan planera.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 3 april 2018
 Förslag till reviderade Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 12

Beslutet skickas till:
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-09
Sida 14/27

§ 65

Revidering av riktlinjer för fritidshem
Dnr: KS 2018/00586

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för fritidshem.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Idag har fritidshemmets personal möjlighet att reducera verksamheten två dagar. Det innebär
att eleven fortfarande har rätt till sin plats på fritidshemmet men det kan innebära att eleven
hänvisas till annat fritidshem. Det pedagogiska uppdraget i fritidshemmen har stärkts och
med det innebär det också ett större behov av att skapa förutsättningar för personalen att
arbeta gemensamt med kvalitetsarbete och kompetenshöjande insatser.
Revideringen innebär att man möjliggör för fritidshemmen att reducera verksamheten fyra
dagar under ett år.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 3 april 2018
 Förslag till reviderade Riktlinjer för fritidshem
 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 13

Beslutet skickas till:
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Köp av
Dnr: KS 2018/00341

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till köpekontrakt för fastigheten
och uppdrar till kommunchefen att verkställa köpet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnads har fört överläggningar med fastighetsägaren om ett köp av den centrala
fastigheten
Fastigheten är belägen i samma kvarter som
och
har en areal om 614 kvadratmeter. På fastigheten finns idag en äldre byggnad som i del av
byggnaden
. Fastigheten har ett strategiskt läge och det bedöms viktigt att
kommunen får rådighet över fastigheten för en förnyad centrumplanering.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 28 februari 2018
Förslag till köpekontrakt
Kartskiss del av
Ledningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 22

Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Svar till revisionen - Granskning av hemtjänsten
Dnr: KS 2018/00372

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport och överlämnar den till
revisorerna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
-

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Anmälan/redovisning i kommunfullmäktige tillsammans med revisionsrapporten

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun granskat
hemtjänsten, utförardelen. Hemtjänsten har i flera år redovisat ett underskott dock har
underskottet minskat de senaste två åren med cirka 1,3 miljoner kronor per år. Det är flera
faktorer som påverkar och försvårar att uppnå ekonomisk balans dels omvärldens förändrade
krav, volymökningar, krav på delaktighet i förbättringsarbete såsom digitalisering, önskad
sysselsättning och rätten till heltid, men framförallt att ha en bemanning med rätt kompetens
överensstämmande med beslutade insatser.

Svar på revisionsrapport
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
- Utarbeta en handlingsplan för hemtjänsten i syfte att uppnå en ekonomi i balans.
Svar; Hälsa och Omsorg, hemtjänsten har utarbetat handlingsplaner för
digitalisering, kompetens och bemanning.
-

Utvärdera om höjd grundbemanningen leder till en ekonomi i balans för hemtjänstgrupperna.
Svar; Hälsa och omsorg deltar i ett pågående arbete gällande önskad sysselsättning
och rätt till heltid. En av konsekvenserna är att se om en höjd grundbemanning leder
till ekonomi i balans.

-

Att utreda huruvida ambitionsnivåerna om 70-75 procents brukartid samt
timersättningarna är på sådan nivå att det är möjligt att uppnå en ekonomi i balans.

Justerandes sign.
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Svar; Ersättningsmodellen ska ses över men först behöver vi uppnå
grundbemanningen samt se effekter med bemanna rätt, digitalisering mm utifrån
handlingsplanerna.
-

Se över resursfördelningsgrunderna i syfte att skapa en tydligare följsamhet mellan
intäkterna och de faktorer som är drivande för kostnaderna vid olika tillfällen på året.
Svar; Ersättningsmodellen ska ses över men först behöver verksamheten kunna utläsa
effekter av påbörjade insatser. Kravet att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder
gäller både extern som intern LOV. Lokalhyran kommer att ses över.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, daterad den 15 mars 2018
Revisionsrapport – Granskning av hemtjänsten
PM Östra Göinge kommun - Granskning av hemtjänsten
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 16

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunchef
Chef Hälsa och Omsorg
Enhetschefer för hemtjänst

Justerandes sign.
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§ 68

Svar till revisionen - Uppföljning av kommunens
myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden
Dnr: KS 2018/00373

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport och överlämnar den till
revisionen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
-

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Anmälan/redovisning i kommunfullmäktige tillsammans med revisionsrapporten.

Sammanfattning
Revisionen har granskat myndighetsutövningen inom den sociala barnavården gällande
avvikelser i utredningstid och om färre utredningar öppnas på grund av förändrad bedömning
då antalet anmälningar ökat. Revisionen vill att förvaltningen:
- Skyndsamt ska vidtar åtgärder för att säkerställa att verksamheten har de förutsättningar
som krävs för att utredningar ska avslutas i tid.
- Kontinuerligt ska följa upp arbetsbelastning och utredningstider.
- Ska analysera orsaker till förändringar i anmälningsfrekvens samt om utredningar öppnas
i tillräcklig omfattning.

Svar på revisionsrapport
Från förvaltningens sida följs arbetsbelastning och utredningstider sedan flera år tillbaka.
Under 2017 har kartläggning gjorts över samtliga utredningar med analys av varför vissa
utredningar inte färdigställts i tid. Det mönster som blir tydligt är att personalomsättning
bidrar till längre utredningstider, då det försvårar att ta över annan handläggares
utredningsmaterial. Det har under senare år varit mycket personalskifte bl. a till följd av
graviditeter. Under 2017 har arbetsbelastningen inom myndighetsutövningen följts upp varje
vecka, vilket visat på vissa arbetstoppar men inte någon konstant överbelastning hos
handläggare. De resurser som finns idag bedöms därför som tillräckliga, men
resursanvändningen blir ineffektiv vid återkommande personalbyte. Såväl utredningstider
som arbetsbelastning kommer att fortsätta följas upp under 2018. Det finns väl upparbetade
rutiner, som är kända av handläggare och som uppdaterats under hösten 2017.
Vad gäller risk att barn inte får stöd i tid pga. försenade utredningstider vill förvaltningen
tydliggöra att alla invånare i kommunen kan vända sig direkt till Individ- och
familjesupporten för stöd. Det har inte förekommit någon kö eller väntan för att få stöd vid
Justerandes sign.
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behov. I de fall då en familj behöver och vill ha stöd har detta alltid beviljats oavsett om
utredningen varit färdigskriven.
Förvaltningen har gjort en analys av de anmälningar som inkom under november och
december 2017, totalt 99 anmälningar. Anmälningarna rörde 78 olika individer. I endast 10
fall öppnades nya utredningar, men för ytterligare 10 barn fanns redan en pågående utredning
där anmälan hanterades. För ytterligare 5 barn fanns pågående stödinsatser från socialtjänsten
och för 2 barn fanns pågående stöd till familjen utifrån ett syskon. 7 barn hade tidigare under
2017 utretts av socialtjänsten. Det framkommer också att 10 barn hade andra stödinsatser och
därför inte var intresserade av stöd från socialtjänsten; detta var stöd från barnpsykiatrin,
elevhälsan (föräldrasupport/kurator), Within och Maria ungdom. Dvs. av 78 aktualiserade
barn hade 37 barn stöd i någon form.
Vid förvaltningens granskning av de anmälningar som inte lett till utredning och där det inte
heller fanns pågående stöd framkommer att majoriteten var nyanlända barn. Bland nyanlända
barn var det endast enstaka anmälningar som ledde till utredning. Anmälningarna handlade
ofta om ekonomiska problem och bostadsproblem men det förekom också flertal
polisanmälningar. Skolan och Individ- och familjesupporten bekräftar att detta är en
målgrupp som är svår att nå via vårt traditionella stöd, då målgruppen ofta har en rädsla för
socialtjänst, psykologer och behandlare. Östra Göinge kommun har haft ett stort mottagande
av nyanlända jämfört med andra kommuner, vilket delvis kan förklara det ökade antalet
anmälningar men också att ökningen inte lett till fler utredningar. Förvaltningen ser därför en
framtida utmaning att genom det förebyggande arbetet hitta andra sätt för att nå denna
målgrupp.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 5 april 2018
Revisionsrapport
PM Östra Göinge kommun
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 11

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunchef

Justerandes sign.
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§ 69

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 201805-09
Dnr: KS 2017/02039

Kommunstyrelsens beslut


Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 25 april 2018, antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ett antal föreslagna förändringar av delegationsordningen att ta
ställning till.
Dataskydd
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (kallad GDPR, General Data
Protection Regulation) i kraft. En kompletterande svensk lagstiftning kallad dataskyddslagen
träder i kraft samma datum. Utifrån dessa regelverk har förvaltningen identifierat en handfull
punkter som bör läggas till delegationsordningens kapitel 1 som ett eget avsnitt märkt
”Dataskydd”.
1 kap. p. 74: Kommunens myndigheter ska utse ett dataskyddsombud som övertar de
nuvarande personuppgiftsbiträdenas roll. Östra Göinge kommun köper tjänsten ifrån
kommunalförbundet Sydarkivera. Stabschefen har arbetat fram nuvarande överenskommelse
och det föreslås att stabschefen framöver har delegation på att hantera denna fråga.
1 kap. p. 75: Idag har ordförandena för de kommunala myndigheterna fått teckna
personuppgiftsbiträdesavtal, vilket det inte finns något principiellt skäl för.
Upphandlingschefen har idag rätt att besluta om tilldelning av kontrakt i samband med
upphandling. Det finns inget skäl till att denne inte i samband med detta också kan beslut att
ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med den som vinner upphandlingen.
1 kap. p. 76: Det kommer att finnas fall när personuppgiftsbiträdesavtal ingås utanför ramen
för upphandlingsärenden, exempelvis när villkoren i ett nuvarande avtal med ett biträde bara
ska uppdateras. Det är då rimligt att verksamhetsområdescheferna kan besluta att ingå avtalet
i de lägena.
1 kap. p. 77: Om det sker misstanke att personuppgifter kan ha hanterats på ett felaktigt sätt
ska detta rapporteras till Datainspektionen, om det inte bedöms som osannolikt att det fått
någon skada. Detta bör varje verksamhetsområdeschef kunna hantera under rådgivning från
dataskyddsombudet.
Justerandes sign.
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1 kap. p. 78: Den privatperson som ovanstående incident berör ska informeras om det som
har skett om det inte är oskäligt. Den bedömningen bör även här en verksamhetsområdeschef
göra i samråd med dataskyddsombudet.
1 kap. p. 79: Enligt GDPR har den kommunen registrerat personuppgifter om rätt att få
information om syfte och omfattning och längd på vår behandling av uppgifterna, samt rätt
att ta del av den informationen. Detta begränsas dock om det skulle strida mot andra lagar,
exempelvis offentlighets- och sekretesslagen. Varje verksamhetsområdeschef bör göra den
bedömningen under samråd ifrån dataskyddsombudet.
Övriga förändringar
1 kap. p. 29-32: Idag har anställningsbeslut delegerats till samtliga chefsnivåer för
underordnade tjänster. Dock har rätten att utse en tillförordnad chef i den ordinarie chefens
frånvaro aldrig delegerats. Det föreslås att så blir fallet att en chef kan utse en tillfällig
ersättare för sig själv.
2 kap. p. 7: Idag har kommunarkivarien delegation att motta enskilda arkiv. Enligt
kommunalförbundet Sydarkivera är det ännu Östra Göinge kommun som bör ta emot
enskilda arkiv även fastän de är vår centrala arkivmyndighet. Då ingen tjänst som
kommunarkivarie idag finns föreslås delegationen gå upp till stabschefen.
4 kap. p. 256-257: Idag kan bostadsanpassningshandläggaren på staben besluta om bidrag för
upp till tre prisbasbelopp (136 500 kr år 2018). Därefter måste individutskottet fatta beslutet.
Staben har oavsett vad budgeten för bostadsanpassningsbidrag, och verksamhetsområdet har
noterat att anpassningarna ofta behöver gå så skyndsamt de kan. I det läget blir det ett extra
tidsmoment att invänta närmaste individutskotts sammanträde. Det finns inga principiella
förbud i praxis mot att samtliga bostadsanpassningsbeslut delegeras till förvaltningen. Det
föreslås dock att beslut över tre prisbasbelopp ligger på stabschefens nivå som har ansvar för
budgeten, men att bostadsanpassningshandläggaren gör utredningarna och skriver förslaget
till besluten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 april 2018
 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 25 april 2018
Beslutet skickas till: Hemsida, intranät

Justerandes sign.
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§ 70

Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och
nämnder har att förrätta
Dnr: KS 2018/00496

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

 Till Kommunfullmäktiges sammanträden ska de fyllnadsval Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har att förrättas redovisas.
 Kommunfullmäktige ska ta ställning till att godkänna redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska utse ledamöter, ersättare,
ägarombud och liknande i ett antal olika instanser, styrelser, råd och liknande. Vid avsägelser
från uppdrag är det inte ovanligt att det är ett längre tidsglapp mellan att en avsägelse
kommer in och att behörig instans väljer en efterträdare. För att öka medvetenheten att det
finns vakanta platser till vilka nomineringar måste komma in, är förslaget att en lista över
vakanta platser där fyllnadsval behöver göras redovisas till Kommunfullmäktige vid dess
sammanträde varje månad.
Förslaget att denna redovisning ska göras behandlas av ledningsutskottet och därefter
Kommunstyrelsen innan beslut i Kommunfullmäktige. Själva redovisningen kommer dock
sedan att behandlas som anmälningsärenden gör och gå direkt till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018
 Ledningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 25

Justerandes sign.
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§ 71

Val av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2018/00763

Kommunstyrelsens beslut

 Andreas Sjölin, kommunsekreterare, entledigas som Kommunstyrelsens
personuppgiftsombud.
 Anders Danielsson, kommunalförbundet Sydarkivera, utses till Kommunstyrelsens
dataskyddsombud.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med personuppgiftslagen ska de kommunala myndigheterna ha ett
personuppgiftsombud. Denna fungerar som en slags internrevisor och rådgivande funktion till
myndighetens personal i personuppgiftsfrågor. I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning
och den kompletterande svenska dataskyddslagen, vilka båda börjar gäller från och med den
25 maj 2018, ska istället ett dataskyddsombud utses. Dataskyddsombudets roll är starkare och
mer självständig än personuppgiftsombudets. Därför ska kommunens alla myndigheter utse
ett dataskyddsombud.
Östra Göinge kommun har valt att köpa in detta stöd ifrån kommunalförbundet Sydarkivera. I
väntan på att en separat rekrytering av ett dataskyddsombud har gjorts är förslaget att
förbundets informationssäkerhetsspecialist Anders Danielsson utses för uppdraget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 april 2018
Beslutet skickas till:
Anders Danielsson, Datainspektionen

Justerandes sign.
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§ 72

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i maj
2018
Dnr: KS 2018/00028

Kommunstyrelsens beslut

 Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 maj 2018
Vårdkostnadsstatistik
Förhandsbedömningar
Förhandsbedömningar flyktingar
Inkomna synpunkter i april 2018

Justerandes sign.
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§ 73

Delegationsbeslut för redovisning i maj månad 2018
Dnr: KS 2018/00013

Kommunstyrelsens beslut

 Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstemän på förvaltningen
och enskilda ledamöter i styrelsen. Besluten kan inte hävas i efterhand men styrelsen kan
närsomhelst återta delegationen. Alla delegationsbeslut ska redovisas för styrelsen vid nästa
sammanträde.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 maj 2018
Delegationsbeslut fattade i Public 360 i april 2018
Delegationsbeslut FN SoL Mars 2018
Delegationsbeslut FN LSS Mars 2018
Delegationsbeslut ÄO Mars 2018
Försörjningsstöd flykting Mars 2018
Försörjningsstöd Mars 2018
Utredning behandling Mars 2018
Förskoleplaceringar

Justerandes sign.
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