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Tid och plats: 

 

Onsdag den 11 maj 2016, klockan 14:00-16:30, Sessionssalen, kommunhuset i 

Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) tjg. ersättare för Christina Panfalk (KD) 

Percy Eriksson (L) 

Martin Skagerholm (M) tjg,ersättare för Ulf Holmén (MP) 

Ann Ahlbin (S) 

Birthe Nilsson (S) tjg. ersättare för Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Marcus Jeppsson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

Lars Lindbom (C) tjg. ersättare för Mats Rosenqvist (SD) 

Emma Hansson (L) tjg. ersättare på vakant plats (SD) 

  

Ersättare: Lena Olsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Fredagen 2016-05-13, kl. 10.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

90 - 105 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-11 

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-13 

Datum då anslaget tas ned 2016-06-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 90 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2016 
Dnr: KS 2016/00018 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för 

portföljens sammansättning och avkastning per den 31 mars 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-04-20 § 38 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-01 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 mars 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 91 
 

Återrapport observatör Östra Göinge golfklubb 
Dnr: KS 2016/00713 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Återrapporten godkänns och läggs till handlingarna 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 23 om Östra Göinge Golfklubbas anhållan om 

amorteringsfrihet för lån och borgen för checkräkningskredit. I beslutet ingick att 

observatören i golfklubbens styrelse ska återrapportera till kommunfullmäktige i mars 2016 

hur föreningen lever upp till affärsplanens åtaganden. Då golfklubben har årsmöte den 23 

mars kommer rapporten till kommunfullmäktige först i maj. 

 

Återrapporten består av genomgång av golfklubbens åtagande redovisade av golfklubben 

samt Östra Göinge Golfklubbs verksamhetsberättelse för år 2015. I återredovisningen finns 

även aktivitetsplan för år 2016 samt budget för 2016 redovisad. Som bilaga finns även Östra 

Göinge Golfklubbs affärsplan för 2015-2020. 

 

Observatören har förutom deltagande på styrelsemöten bett Östra Göinge Golfklubb att 

besvara ett antal frågeställningar som baseras på de krav som Kommunfullmäktige ställde på 

Östra Göinge Golfklubb vid beslutet 2015-03-26. Frågor och svar finns som bilaga. Där finns 

även den verksamhetsplan för 2016 som Östra Göinge Golfklubb beslutat om. 

 

Det kan konstateras att det ekonomiska resultatet är något svagare än affärsplanen angett. 

Både positiva och negativa ekonomiska poster ifrån 2015 finns, främst kan konstateras att 

den negativa avvikelsen avser lägre intäkter än budgeterat (medlemsavgifter). Det kan också 

konstateras att budgeten för 2016 följer den angivna affärsplanen med ett överskott på 

100 000 kr. Likviditeten i föreningen var dock bättre 2015-12-31 än 2014-12-31, vilket tyder 

på ett bättre kassaflöde. 

 

Östra Göinge golfklubbs svar innehåller även redogörelse för de övriga punkterna, till 

exempel om den ” Policy gällande förhållningssätt till närboende och icke golfare som vistas 

på banan” som tagits fram för att hantera uppkomna konflikter. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Affärsplan för Östra Göinge GK 2015-2020 

 Frågeställningar uppföljning 
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Forts. § 91 

 

 

 Östra Göinge Golfklubbs svar/uppföljning inklusive handlingsplan för år 2016 

 Östra Göinge Golfklubbs verksamhetsberättelse 2015 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 92 
 

Investeringsplan för VA 2016-2040 samt ändring av VA-taxa 
Dnr: KS 2016/00530 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Att fastställa investeringsbudget för VA 2016-2019 med investeringsplan 2020-2040 

 Att fastställa en ökning av VA-taxan med 10 % att börja gälla 2016-07-01 

 Att därefter fastställa en ökning av VA-taxan med 1 % årligen från och med 2017-07-

01 till och med år 2027.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tillsammans med SBVT tagit fram underlag för en långsiktig 

investeringsplan gällande VA. Arbetet har införlivat kommunstyrelsens beslut om ”det 

livsviktiga vattnet” samt VA-nätets aktuella status. Resultatet är en investeringsplan med en 

klart höjd investeringstakt för att följa arbetet med det livsviktiga vattnet och utveckla 

kvalitén på VA-nätet. I förslaget till investeringsplan finns även det nya reningsverket i 

Knislinge. Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringsnivå under perioden på ca 

24,4 miljoner kronor. Investeringarna har fördelats olika på åren för att ge verksamheten 

möjlighet att förbereda, projektera och genomföra projekten i enlighet med 

investeringsplanen samt för att ta hänsyn till SBVT’s kapacitet att genomföra investeringarna 

på ett effektivt sätt. 

 

Grundförutsättningarna för arbetet med investeringsplanen har varit fokus på en effektivare 

VA-verksamhet (inklusive VA-nät) med högre kvalitet. Bland annat innebär detta färre antal 

VA-verk, ledningsdragning för att säkerställa vattenförsörjningen och högre utbytestakt av 

VA-ledningar. 

 

Till följd av investeringsplanen beräknas ett behov av en högre VA-taxa under perioden 

2016-2027. Inledningsvis behövs en höjning med 10 % redan under 2016 för att sedan höja 

VA-taxan med 1 % årligen (plus indexhöjning) till och med år 2027. Därefter beräknas 

investeringarna resultera i en effektivare VA-verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Förslag till investeringsbudget för VA 2016-2019 med investeringsplan 2020-2040 

 Förslag till justerad VA-taxa 
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Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Jessica Nilsson, ekonomiassistent 

SBVT AB 
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§ 93 
 

Yttrande över Östra Göinge kommuns Industrifastighets 
AB:s försäljning av fastigheten Broby 9:24, Broby 
Dnr: KS 2016/00781 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB försäljning av fastigheten Broby 9:24, 

Broby godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 121, att uppdra åt Industrifastighetsbolagets 

styrelse att ta fram underlag för ett beslut om försäljning av bolaget och eller dess fastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutade sedan 2016-03-23, § 36, om Försäljning av aktierna i Östra 

Göinge kommuns Industrifastighets AB (IFAB). I villkoren för försäljningen av aktierna 

ingår att bolaget ska avyttra fastigheterna senast per 2016-11-30.  

 

Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s styrelse anhåller nu om ägarens godkännande 

av försäljning av fastigheten Broby 9:24, Broby. Fastigheten säljs till AB Järletoft Fastigheter 

för 3 250 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-10 

 Skrivelse från Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB 2016-05-10 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB 
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§ 94 
 

Uppföljning hemtjänsten maj 2016 
Dnr: KS 2016/00653 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ska vid varje sammanträde med kommunstyrelsen redovisa uppföljning av 

hemtjänsten. Redovisningen ska omfatta resultat av åtgärder för att komma tillrätta med 

underskottet i verksamhetens budgetram.  

 

Redovisningen görs först på kommunstyrelsen därefter gör omsorgs- och utbildningsutskottet 

fördjupad analys.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-04 

 Redovisningsrapport 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
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§ 95 
 

Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och 
Hanaskogsbadet 
Dnr: KS 2016/00639 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer riktlinjen för åldersindelning för entrékategorierna på 

friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet enligt förslaget att gälla från och med 

2016-06-01. 

 Översyn av avgifterna avseende familj ska göras inför nästa års badsäsong. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer entréavgifterna till friluftsbaden Trollabadet och 

Hanaskogsbadet enligt förslaget att gälla från och med 2016-06-01. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn över samtliga entréavgifter på de anläggningar som Kultur- och Fritidsenheten 

ansvarar för genomförs för närvarande och kommer att vara genomförd under maj 2016 

 

Detta förslag rör entréavgifterna på kommunens friluftsbad Trollabadet och Hanaskogsbadet 

samt åldersindelningen för de olika entrékategorierna. 

Entréavgifterna justerades senast den 1 juni 2007 och en ny justering är motiverad för att dels 

möta ökade driftkostnader under senaste nio åren och dels skapa utrymme för ökad intäkt 

som kan återinvesteras i anläggningarna. 

Förslaget innebär också en ny åldersindelning för de olika entrékategorierna. Strategin En bra 

start i livet är fastställd att gälla för åldersintervallet 0-20 år. Bland annat är direktivet till 

förvaltningen att förvaltningen ska arbeta för att ge barn och unga förutsättningar till en aktiv 

livsstil och öka den fysiska aktiviteten. Vidare definieras barn och ungdomar upp till 20 år 

som en särskild viktig grupp i programhandlingen Fritid. Därför föreslås att gränsen för barn 

och ungdomar sätts till 20 år och entréavgiften för ungdomar upp till 20 år föreslås vara lägre 

än för vuxna. 

 

Åldersindelning och entréavgifter 

 

Dagsentré 

Barn 0-6 år (endast i sällskap med vuxen)   0 kr  

Barn och ungdom 7-20 år   15 kr 

Vuxna    30 kr 
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Forts. § 95  

 

 

Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom)  70 kr 

 

Säsongsentré 

Barn 0-6 år (endast i sällskap med vuxen)     0 kr  

Barn och ungdom 7-20 år   150 kr 

Vuxna    300 kr 

Familj (2 vuxna + 2 barn/ungdom)  700 kr 
 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-04-19 § 28 

 Enheten Kultur- och Fritids tjänst översyn av avgifterna avseende familj ska göras 

inför nästa års badsäsong”.eskrivelse 2016-04-05 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) föreslår tillägg till beslutet med ” Översyn av avgifterna avseende 

familj ska göras inför nästa års badsäsong” 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer fråga om tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller Sven-

Arne Perssons (S) förslag. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Therese Svensson Collin, fritidsansvarig 

Jan Carlson, enhetschef 
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§ 96 
 

Upphandling av driften av äldreboendet Lindgården, Broby 
Dnr: KS 2015/01831 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och uppdrar åt kommunchefen att genomföra 

upphandling av driften av Lindgårdens särskilda boende inklusive platser för 

korttidsvård i enlighet med förslaget.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram underlag för upphandlingsmodell och vilka 

kvalitetsområden som ska utvärderas vid en förnyad upphandling av driften av Lindgårdens 

särskilda boende inklusive platser för korttidsvård. Följande förslag lämnas: 

Fast pris-modell: Kommunen fastställer ett på förhand givet pris för tjänsten. Priset 

utvärderas inte, utan anbuden utvärderas enbart utifrån kvalitetskriterier. Anbudet med bäst 

uppfyllda kvalitetskriterier kommer att antas.  

Kvalitetsområden: Utvärderingskriterier utformas utifrån kvalitetsområden (Lokal 

värdighetsgaranti, antagen 5 november 2014, Dnr: KS 2014/00789) gällande särskilt boende. 

Utvärderingskriterierna kommer att definieras inom följande områden: 

- Bemötande 

- Den enskildes delaktighet 

- Aktivitet och måltidsmiljö 

- Kompetens och bemanning 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-04-19 § 26 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2016-03-31. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10 § 24 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-01-20 § 1 

 Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse 2015-12-22. 
 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar att Lindgården åter drivs i egen regi. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer omsorgs- och utbildningsutskottets förslag mot Sven-Arne Perssons (S) 

yttrande och finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgs- och utbildningsutskottets förslag. 
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Forts. § 96 

 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner nedanstående beslutsgång 

Ja-röst för omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 

Nej-röst för Sven-Arne Perssons (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Ledamot JA 

 
NEJ 

Patric Åberg (M) X  

Siv Larsson (M) X  

Sofia Nilsson (C) X  

Erling Emsfors (M) X  

Percy Eriksson (L) X  

Martin Skagerholm (M) X  

Ann Ahlbin (S)  X 

Birthe Nilsson (S)  X 

Sven-Arne Persson (S)  X 

Marcus Jeppsson (S)  X 

Annika Qvarnström (S)  X 

Lars Lindbom (C) X  

Emma Hansson (L) X  

Summa 8 5 

 

Kommunstyrelsen bifaller omsorgs- och utbildningsutskottets förslag. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Stöd och omsorg 

Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig 

Veronica Bertilsson, upphandlare 
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§ 97 
 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 
Dnr: KS 2014/00437 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till nytt hälso-och sjukvårdsavtal.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn av befintligt avtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne påbörjades 2013. 

Under tiden har det varit ett antal dialogmöten samt att kommunen har getts möjlighet att 

lämna remissvar. Remissvar lämnades in september 2015. Nuvarande avtal är förlängt till 

2016-08-31. KFSK styrelse har nu ställt sig bakom det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och 

skrivit en bakgrund till avtalet. Nyheterna finns i utvecklingsplan (del B) och som en 

konsekvens sker ävmen förändringar i samverkan/samarbete mellan Region Skåne och 

kommuner (del c).  

 

Avtalets syfte är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har 

behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och 

därigenom bidra till ökad trygghet. Gemensamt utvecklingsåtagande med syfte att höja 

kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. 

Utvecklingsåtagandet ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan 

utföras i hemmiljö. Utvecklingsplan 2016-2020 beskriver 4 områden  

 Utveckling av teambaserad vårdform för den mest sjuka 

 Utveckling av insatser för tidvis sviktande 

 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 

 

Det först beskrivna utvecklingsområdet, ny vårdform med teambaserat arbetssätt, kommer att 

införas och de personer som omfattas frångås tröskelprincipen. Kommunens sjuksköterska 

och läkare från Region Skåne utgör kärnan och ska svara för att det gemensamma uppdraget 

att vårda de mest sjuka i hemsjukvården.  
 

Gemensamma förberedelser på Skåneövergripande nivå 

 Gemensam strategi om e-hälsa och informationsförsörjning i hemsjukvården 

 Gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling fastställs och 

parternas respektive planer för genomförande 

 Val av beslutstöd för att identifiera personer aktuella för inskrivning och val av 

adekvata åtgärder, vårdnivå, sekundärprevention med mera 

 Fungerande rutiner för ”inskrivning” i den nya teambaserade vårdformen utarbetas  
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 Fortsatt utveckling av gemensamma arbetsformer och operativa rutinen för 

vårdformen med teambasrat arbetssätt 

 Översyn och uppdatering avseende Grundöverenskommelsen inklusive bilagor 

 På central nivå ska en plan för gemensam uppföljning tas fram utifrån de områden 

som fungerar i avtalet, uppföljning och utvärdering av målgrupp och 

utvecklingsresultat.   

 

Förväntat resultat och effekter 
För vårdtagare  

 Det ges större möjligheter att få hjälp med hela sitt komplexa behov. 

 Trygghet och inflytande över sin egen vård och omsorg. 

 Bättre tillgång till läkarstöd i hemmet. 

 Trygghet genom tidig intervention. 

 ”Tröskelprincipen” försvinner/sänks för  

de mest sjuka och kvarstår för övriga 

 
För Kommunens verksamhet 

 Effektivare arbetssätt genom nära samarbete/samverkan 

 Tillgång till läkarstöd dygnet runt – trygghet genom tillgänglighet 

 Ökad möjlighet att kunna ge rätt vård i rätt tid och stöd i bedömningar 

 Bättre samsyn och samordnade planer för patienterna. 

 

Ekonomiska beräkningar är genomförda av Kommunförbundet. För vår kommun skulle det 

innebära en ökning av personalkostnad på 1,6 miljoner. Egen intern beräkning visar på ca 2,5 

miljoner i ökning. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-04-19 § 19 

 Stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-03-29 

 Skrivelse från Kommunförbundet Skånes styrelse 2016-03-01 

 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne  

 Bilagor 
 

Beslutet skickas till:  

Ann-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig 

Gunilla Marcusson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 98 
 

Fördjupade riktlinjer för användning av statligt stöd till 
kommunen med anledning av flyktingsituationen 
Dnr: KS 2016/00712 

Kommunstyrelsens beslut 

 Anta framtagna fördjupade riktlinjer för användning av statligt stöd till kommunen 

med anledning av flyktingsituationen 

 Att uppföljning av effekten av gjorda insatser ska ske i samband med bokslut 2016 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog 2015-12-17, § 117, ett principbeslut om användning av statligt stöd 

till kommunen med anledning av flyktingsituationen. Beslutet innebar att stödet ska riktas 

mot de prioriterade områdena Boende, Arbete och företagande samt Kunskap och kompetens 

och användas på ett sådant sätt att långsiktiga och varaktiga effekter kan uppnås. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram fördjupade riktlinjer för hur tilldelade medel 

skall användas. 

 

Östra Göinge kommun har fördelat resurserna mellan år 2015 och år 2016 enligt riktlinjerna 

ifrån rådet för kommunal redovisning vilket innebär 20,1 miljoner kronor för år 2015 och 

40,2 miljoner kronor för år 2016. Intäkterna redovisas som generellt statsbidrag. 

 

Resurserna ska prioriteras enligt nedanstående principer och följa dessa riktlinjer. Förslaget är 

uppdelat på de prioriterade områdena och pekar på vilken typ av insatser som ska prioriteras 

inom respektive område.  

 

Övergripande 

Alla insatser ska planeras och godkännas på förhand. Budget för resurserna kommer att 

finnas hos kommunchefen. Direkta kostnader som uppstår i verksamheterna till följd av 

flyktingsituationen eller volymförändringar till följd av flyktingsituationen ersätts efter 

godkännande. I det ingår även ökningar av lokalkostnader eller inventarier. 

 

Fördelningen är enligt följande: 20 % riktas till boende, 40 % till arbete och företagande och 

40 % till Kunskap och kompetens. 

 

Boende 

Insatser för att stödja byggnation av bostäder och för att utveckla boendet i Östra Göinge 

kommun. Stimulera utveckling av mötesplatser, till exempel genom att stödja föreningar eller 

genom projekt i verksamheten. 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 98 

 

 

Arbete och företagande 

Insatser för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsprojekt som syftar till att förbereda inför arbetsmarknad, till exempel Goinge 

Forward. 

 

Kunskap och kompetens 

Förstärka arbetet med utbildning för nyanlända barn, elever och studerande. 

Insatser inom Svenska För Invandrare (SFI) och Individuella programmet Språk (IMS). Till 

exempel Göinge In, mottagningsenheten som riktar sig till hela familjen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Fördjupade riktlinjer för användning av statligt stöd till kommunen med anledning av 

flyktingsituationen 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 
 

Rapport över årsuppföljning enligt LSO, LBE och LEH 
Dnr: KS 2016/00574 

Kommunstyrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten överlämnar information till kommunstyrelsen såsom räddningsnämnd om 

den uppföljning som är gjord enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE) och Lag om Extraordinära händelser (LEH). 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-04-20 § 39 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-03-23 

 Räddningstjänstens rapport 2016-03-21 
 
 

Beslutet skickas till: 

Claes Jansson, räddningschef 

Jonas Nilsson, brandingenjör 

Bertil Håkanson, beredskapssamordnare 
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§ 100 
 

Upphävande av tomtindelning för Kv Balder och Kv Frigg 
Dnr: KS 2016/00589 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till tillägg för gällande stadsplan 

för Kvarteret Balder och Kvarteret Frigg 

 Kommunchefen får också i uppdrag att genom standard planförfarande samråda och 

granska planförslaget med berörda 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-04-20 § 41 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-03-30 

 Kartbilaga 
 
 

Beslutet skickas till: 
 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-05-11 

Sida 21/27 
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§ 101 
 

Verksamhetsberättelse för kommunarkivet 2015 
Dnr: KS 2016/00145 

Förslag till beslut 

 Verksamhetsberättelsen godkänns.  
 
Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen redogörs för depåverksamheten och den utåtriktade verksamheten. 

Det kan konstateras att projektet med att så småningom kunna långtidsbevara digital 

information har närmat sig en lösning. 

I depåverksamheten är av intresse att de arkiverade handlingarna växer med omkring tolv 

hyllmeter årligen. Det finns ännu gott om plats för nyaccession. Vidare kan konstateras att 

intresset för att hämta upplysningar ur arkivet har ökat något för varje år och det är en trend 

som är välkommen, det är viktigt att källorna kommer till nytta både externt och internt. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-04-20 § 40 

 Kommunarkivets tjänsteskrivelse 2016-03-15 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Maria Södergård, arkivarie 
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§ 102 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av statlig ersättning för asyl- och 
flyktingmottagande 
Dnr: KS 2016/00454 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna med anledning av  

rubricerad revisionsrapport 
 

Beslutsnivå  
- Kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige för kännedom i samband med behandling av revisionsrapport 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat kommunens hantering av statlig ersättning för asyl och flykting-

mottagande. Resultatet av granskningen föreligger i form av en revisionsrapport med iaktta-

gelser och rekommendationer. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på de rekommen-

dationer som lämnas i rapporten. Fullmäktiges planeringsberedning har behandlat revisions-

rapporten vid sammanträde den 24 mars 2016 och önskar att den presenteras för kommun-

fullmäktige den 26 maj tillsammans med kommunstyrelsens svar. 

 

Svar på revisionsrapport 

Revisionsrapporten visar på väl fungerande rutiner kring ansökningsprocessen för ersätt-

ningar av kostnader för flyktingar, vilket bekräftar den bild som kommunen själv har av hur 

dessa uppgifter utförs i förvaltningen. Kommunen strävar efter att kontinuerligt förbättra an-

sökningar och utfall genom att löpande följa upp Migrationsverkets beslut om avslag på an-

sökta medel, vilket revisorerna också kunnat konstatera genom sin granskning. 

 

Revisorernas metod att arbeta med rekommendationer är ett bra arbetssätt som har goda för-

utsättningar att inom ramen för Göingemodellen bidra till kommunens arbete med kontinuer-

lig verksamhetsutveckling. Kommunen skulle välkomna ytterligare fokus på detta arbetssätt, 

inom ramen för en utvidgad och löpande dialog kring aktuella granskningsfrågor mellan revi-

son, ansvarig nämnd och kommunfullmäktige.  

 

När det gäller framförda rekommendationer i nu aktuell granskningsrapport kommenteras de 

i tur och ordning nedan: 

 

Rekommendation:  
Upprätta processbeskrivning över hur rutinen för ansökningar till Migrationsverket fungerar, 

särskilt avseende grundskolan, där man i nuläget går miste om full ersättning. Processbe-

skrivningar medför att kommunen är mindre sårbar vid sjukdom eller personalförändringar. 
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Kommentar: 

Förvaltningens bedömning är att redan idag är processen kring ansökningar till Migrations-

verket relativt säker och hanterbar vid sjukdom eller personalförändringar. Arbetet utförs av 

två ekonomer som har insikt i varandras arbete och kännedom om de rutiner som gäller. Men 

en processbeskrivning av det slag som revisorerna avser skulle säkert ytterligare bidra till en 

säker hantering och är dessutom helt i linje med det arbetssätt med ständiga förbättringar som 

är en del av Göingemodellen. En rutinbeskrivning kommer därför att tas fram under 2016.  

 

Rekommendation:  
Upprätta en sammanställning för Bildning och Överfömyndarenheten, samt uppdatera denna 

löpande, för att få en tydligare överblick över utestående belopp. 

 

Kommentar: 

En samanställning av det slag som revisorerna efterfrågar är redan upprättad för bildning. När 

det gäller Överförmyndaren avser ekonomienheten att under året föra en dialog med enheten 

Administration och utredning för att följa upp enhetens arbete med dessa frågor. 

 

Rekommendation 

Fortsatt uppföljning av avslag på ansökningar för att därmed förbättra utfallet. 

 

Kommentar: 

Kommunen har ingen avsikt att sluta följa upp Migrationsverkets beslut om avslag på ansök-

ningar. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-04-20 § 44 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05 

 Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- 

och flyktingmottagande 
 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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§ 103 
 

Information Skåne Nordost -maj 2016 
Dnr: KS 2016/00002 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträden redovisas skrivelser och protokoll från styrelsen för 

Skåne Nordost samt kommunchefsgruppen. 

Därutöver lämnas muntlig information. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-04 

 Protokoll styrelsen Skåne Nordost 2016-02-11 

 Minnesanteckningar Chefsgruppen 2016-03-17 

 Protokoll styrelsen Skåne Nordost 2016-04-07, inklusive bilagor 
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§ 104 
 

Redovisning av delegeringsbeslut, april månad 
Dnr: KS 2016/00143 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 

enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 

delegering 
 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

Domar och beslut 

 Redovisning av domar och beslut, april månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, Sol mars månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, Försörjningsstöd, utredning/behandling annat bistånd, 
förhandsbedömning mars månad 

 
Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning april månad 
 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorg och utbildningsutskottets protokoll 2016-04-19 §§ 18, 20--25 

 Individutskottets protokoll 2016-04-13 §§ 69--98 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-02 
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§ 105 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen - redovisas maj månad  
Dnr: KS 2016/00676 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

Skräbeåns Vattenråd 

1. Protokoll från styrelsemöte 2016-03-10 

 

Hässleholms kommun 
2. KF § 19, 2016-02-29 Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2016 

 

Vård och omsorg 

3. Ej verkställda SoL och LSS beslut 31 mars 2016 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

4. SKL:s sammanträdesplan för 2017 

 

Kommunala Handikapprådet 

5. Protokoll 2016-03-22 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

6. Protokoll 2016-03-22 

 

CEISS AB  

7. Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2016-04-06 

 

Göingehem AB 

8. Protokoll från årsstämma 2016-04-06 

 

Länsstyrelsen Skåne 

9. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

 

Ledningsstöd och service 

10. Sammanställning över inkomna synpunkter 2016-03-24—2016-04-29 
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Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-02 
 

 




