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Tid och plats: 

 

Onsdag den 12 oktober 2016, klockan 14:00-17:10 , Sessionssalen, 

kommunhuset i Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) (information, § 181) 

Marie-Louise Fredin (KD), tjänstgörande ersättare 

Percy Eriksson (L) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Anders Bengtsson (S) 

Daniel Petersén (S), tjänstgörande ersättare 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

Ann-Sofie Stolpe (SD) (§§ 165-192) 

Curt Antonsson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

Ersättare: Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare (§§ 165-180, 182-192) 

Martin Skagerholm (M) (information, § 161) 

Marie-Louise Fredin (KD) (information, §§ 165-184) 

Roland Nilsson (V) (information, §§ 165-184) 

  

Övriga närvarande: Göingehem: VD Henrik Loveby och ordförande Jerker Westdahl (information) 

SBVT: VD Per Fremark och ordförande Tommy Johansson (information) 

Enhetschef Cecilia Werdenfels (information) 

Kommunchef Jonas Rydberg, ekonomichef Oscar Nilsson och revisor Sven 

Bolling (information, §§ 165-184) 

Stabschef Mikael Torberntsson (§§ 165-184) 

Kommunsekreterare Andreas Sjölin 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Måndagen den 17 oktober 2016 klockan 08:30 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

165 - 192 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 
  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-10-12 

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-17 

Datum då anslaget tas ned 2016-11-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Delårsrapporter: 

Göingehems VD Henrik Loveby och ordförande Jerker Westdahl föredrar Göingehems 

delårsrapport för 2016. 

SBVT:s VD Per Fremark och ordförande Tommy Johansson föredrar SBVT:s delårsrapport 

för 2016. 

Ekonomichef Oscar Nilsson föredrar ÖGRAB:s delårsrapport för 2016. 

 

Göingebygdens trygga hem: 

Cecilia Werdenfels, enhetschef för särskilt boende Västanvid, informerar om arbetet med den 

kooperativa föreningen Göingebygdens trygga hem.  
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§ 165 
 

Delårsrapport 2016 
Dnr: KS 2016/00216 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 

Kommunfullmäktige och revisorerna. 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 och 

överlämnar densamma till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2016. Av delårsrapporten 

framgår även koncernens resultat samt bolagens resultat för perioden. 

 

Periodens resultat för kommunen blev 58,2 miljoner kronor. För motsvarande period 2015 

var resultatet 39,6 miljoner kronor. I utfallet ingår det statliga bidraget till följd av 

flyktingsituationen vilket redovisas som ett överskott på Finans. Kostnaderna som motsvarar 

insatserna redovisas dock i verksamheten. 

 

Till årets slut prognostiseras ett resultat om 20,2 miljoner kronor, vilket är 5,3 miljoner 

kronor bättre än budget. 

 

Budgetavvikelserna är i huvudsak följande: 

 Verksamheternas prognos +/- 0 miljoner kronor, 

 Skatter och generella statsbidrag, +3,8 miljoner kronor, 

 Finansnetto +1,5 miljoner kronor, 

 Statligt bidrag tfa flyktingsituationen +40,2 miljoner kronor, 

 Inlösen pensionsskuld -40,0 miljoner kronor. 

 

Nettoinvesteringar uppgick till 21,3 miljoner kronor vid periodens slut. Prognosen för året är 

en nettoinvesteringsvolym på 89,3 miljoner kronor, vilket är 39,1 miljoner kronor lägre än 

budget inklusive återanvisningar från föregående år. 

 

Den nya mål- och resultatplanen för 2016 till 2019 har pekat ut riktningen för periodens fyra 

år. Uppföljningen av målen och utvecklingen av resultaten följs upp vid årsbokslutet. Under 

året kommer prognos göras via de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen. I bokslutet 

finns sedan analysen av de aktiviteter vi utfört och huruvida de haft den effekt som vi 

förväntat oss. 
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Normalt sett redovisas även intern kontroll, uppföljning Göingemodellen samt 

arbetsmiljöarbetet samtidigt som delårsrapporten. Det finns dock ingen uppföljningspunkt för 

intern kontroll och eftersom förvaltningen är på väg in i Göingemodellen 2.0 så finns ej heller 

en sådan redovisning. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbete finns som bilaga 

 

Handlingsplan 
Verksamheterna prognostiserar ett resultat på +/- 0. Trots detta finns anledning till en 

redovisad handlingsplan då två verksamheter prognostiserar kraftiga underskott. Hemtjänsten 

gör en prognos på -7,2 miljoner kronor och utredningsenheten en prognos på -14,5 miljoner 

kronor. Handlingsplanerna redovisas i korthet nedan. 

 

Hemtjänsten 

Verksamheten är sedan tidigare under tät uppföljning till följd av en lång period med 

underskott. En tydlig målbild med fastställda nyckeltal är framtagen. Insatser redovisas 

löpande till kommunstyrelsen och för närvarande pågår/planeras följande insatser 

 Hälsofrämjande insatser för att öka frisknärvaron, 

 Utveckling av planering och bemanning, bland annat genom extern konsult som 

genomlyser verksamheten ur planeringsperspektiv, 

 Kontinuerlig uppföljning och analys av ekonomin tillsammans med stödfunktioner. 

 

Utredningsenheten 

Kortsiktiga åtgärder: 

 Informera och engagera medarbetarna i det ekonomiska läget. Se över rutiner och 

överväga stödinsatser och samverkan på hemmaplan före extern placering, 

 Tydligare konsekvensanalyser för olika insatsers effekter för individen och kostnaden 

för olika alternativa insatser. Samverkan mellan myndigheter vid konsekvensanalys 

och kostnadsberäkning, 

 Översyn av nuvarande placeringar: Kan vi samverka eller utföra insatser på 

effektivare sätt? Kräver en genomtänkt utslussplanering inkl plan för 

skola/sysselsättning. 

 

Långsiktiga åtgärder: 

 Långsiktigt arbete för att öka samverkan mellan olika professioner inom Familj och 

utbildning. Detta i syfte att utveckla det förebyggande arbetet i enlighet med 

ambitionen i strategin En bra start i livet, 

o Förstärkt barn och elevhälsa med skolsköterska, kurator och 

behandlingspedagog, 

o Utöka samverkan med olika professioner för att ha fokus på tidiga insatser. 

o LOTS-modellen utvecklas till att även gälla hela familjen, där alla 

professioner möts för gemensamma insatser, 

o Främja närvaro – projekt för att främja vikten av en närvarande elev 

o Förstärkt öppenvård – insatser för att stärka familjen, 

 Utreda möjligheten att bedriva fler insatser i egen regi, ex korttidstillsyn enl LSS. 

Finns effektivare alternativ?, 

 Upphandla vårdköp i syfte att sänka dygnspriser, 
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 Arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats med personalkontinuitet, då detta ger större 

effektivitet i arbetet samt underlättar samverkan och planering vilket ger lägre 

kostnader, 

 Kompetensutveckling av personal i syfte att ta in fler perspektiv när det gäller 

lösningar, samt en ökad kostnadsmedvetenhet, 

 Uppmärksamma och tydliggöra konsekvenser vid stora kostnadsförändringar. 

Tydligare ekonomisk uppföljning. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad 2016-06-10 

 Muntlig dragning av delårsrapport per 2016-08-31 

 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016-08-31 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Katarina Brännlund, HR-chef 

Kommunrevisionen 
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§ 166 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen i augusti 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 augusti 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad 2016-04-19 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 74 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 augusti 2016 
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§ 167 
 

Firmatecknare för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2016/01293 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande, 

Sofia Nilsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Jonas Rydberg, kommunchef, 

Oscar Nilsson, ekonomichef, Katarina Brännlund, verksamhetsområdeschef HR och 

digital utveckling, Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef Stab, Anna 

Bertram, verksamhetsområdeschef Strategi och tillväxt, Henrik Arvidsson, 

enhetschef, två i förening, till firmatecknare för Östra Göinge kommun. 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut (§ 38/2015) angående firmatecknare upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny firmatecknare i enlighet med den nya organisationen. 

Kenneth Liedman, Bengt Gustafson samt Kerstin Wanstadius kommer att ersättas som 

firmatecknare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad 2016-09-04 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 75 
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§ 168 
 

Östra Göinge Renhållnings AB:s (ÖGRAB) anhållan om ny 
kommunal borgen 
Dnr: KS 2016/01524 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att Östra Göinge kommun tillsammans med Osby 

kommun går i borgen för ÖGRAB:s lån, nr 78408, hos Kommuninvest. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

ÖGRAB har i efterhand anhållit om ny kommunal borgen för lån nr 78408 hos 

Kommuninvest om 28 000 000 kr. Lånet har använts till finansiering av nya avfallskärl i 

samband med införande av nytt insamlingssystem 2016. 

 

Östra Göinge kommun och Osby kommun går tillsammans i borgen för låneskulden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad 2016-09-08 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 76 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-10-12 

Sida 12/36 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 169 
 

Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga 
Hems anhållan om ny kommunal borgen 
Dnr: KS 2016/01565 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att Östra Göinge kommun går i borgen för Kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga Hems lån, nr 925.470.487-8. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga Hem har anhållit om ny kommunal 

borgen för lån nr 925.470.487-8 om 40 000 000 kr. Lånet ska användas till finansiering av 

köp av äldreboendena Västanvid och Skogsbrynet samt inledande transaktioner i föreningen. 

Lånet omsattes per 2016-09-14. 

 

Det nya lånebeloppet ryms inom beslutad borgensram, dnr KS 2015/00714. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad 2016-09-15 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 77 
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§ 170 
 

Hantering av försäljning av Östra Göinge Industrifastighets 
AB 
Dnr: KS 2016/01572 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att reglera Östra Göinge 

kommuns Industrifastighets AB:s skulder och tillgångar för att fullfölja 

aktieöverlåtelseavtalet. 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utföra ändringar eller 

åtgärder för att fullfölja aktieöverlåtelseavtalet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23 om försäljning av aktierna i IFAB. I beslutet 

uppdrogs åt Kommunstyrelsen att reglera IFABs skulder och tillgångar för att fullfölja 

aktieöverlåtelseavtalet samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utföra andra ändringar 

eller åtgärder för att fullfölja aktieöverlåtelseavtalet.  

 

Bolaget kommer att överlåtas 2016-12-01 och ett bokslut kommer omedelbart att upprättas 

för år 2016 med sista datum 2016-11-30. Alla åtgärder måste därför vara vidtagna inför 

överlåtelsen och transaktioner kommer att löpande och fram till och med sista dagen. För att 

det ska vara praktiskt genomförbart behöver kommunchefen få i uppdrag att genomföra 

justeringar, ändringar och åtgärder som behövs för att fullfölja aktieöverlåtelseavtalet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-15 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 78 
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§ 171 
 

Verksamhetsstöd Skräbeåns vattenråd 
Dnr: KS 2016/01504 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner inte förslaget på Skräbeåns vattenråds 

finansieringslösning. 

 

Beslutsmotivering 
Skräbeåns vattenråd har i aktuellt förslag minskat ner bidraget till att endast omfatta 

administration. Detta gör att vattenrådet inte kommer att kunna stå för ansökningar och driva 

åtgärdsarbete som i förslaget år 2014. Östra Göinge kommun vill att man vidgar perspektivet 

och hittar en organisation inom vattensamverkan som leder till åtgärder. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Skräbeåns vattenråd har gett förslag till Kommunstyrelsen på en 

finansieringslösning gällande en gemensam administrativ resurs för vattenrådet. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-06 

 Ledningsutskottets förslag till beslut, daterad 2016-09-21 § 72 

 Finansieringsutredning för Skräbeåns vattenråd 

 Vattenrådets arbetsplan 2016 

 Kommunstyrelsens beslut, daterad 2014-03-09 § 125 
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§ 172 
 

Förslag till tillägg i Tillsyns - och tillståndsnämndens taxa för 
verksamhet inom miljöbalken 
Dnr: TT 2016/00117 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar om att införa en avgift i Tillsyns- och 

tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken, gällande förlängning av 

undantag/dispens från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om 

avfallshantering. Avgiften sätts till 0,5 K. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige föreslås införa en avgift för förlängning av undantag för 

avfallshantering i Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-14 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag till beslut, daterad 2016-09-28 § 105 

 Förslag till tillägg i Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa inom miljöbalken 
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§ 173 
 

Mottagande av donation och deponering av stenskulpturer 
och lös konst från  kvarlåtenskap. 
Dnr: KS 2016/01496 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige godtar donation och deponering från  

kvarlåtenskap. för utsmyckning av offentlig miljö i Broby. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

 och  har erbjudit kommunen en donation och 

möjlighet till deponering av konst från  kvarlåtenskap. för utsmyckning av 

offentlig miljö i Broby. Bakgrunden till erbjudandet är att Broby var en fast punkt för  

 där han levde och verkade under stora delar av sitt liv. Donationen utgörs av fyra 

stycken stenskulpturer och erbjudandet om deponering omfattar sju stenobjekt. 

 

Stenskulpturerna ska registreras i kommunens konstregister och kommer efter det placeras i 

Broby stenskulpturpark som sträcker sig från busstorget till kulturhuset. De sju mindre 

stenobjekten kommer tillhöra kommunens konstsamling.     

 

Förvaltningen har utifrån kriterierna kvalitet, konstnärlig bredd och mångsidighet bedömt att 

de aktuella konstverken skulle berika det offentliga rummet och ha stor betydelse för 

kommuninvånarna och besöksnäringen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad 2016-09-26 

 Bilder på skulpturer och objekt av  som visar donation och deponering 
 

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig  

Jan Carlson, enhetschef 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef  

 och  via Helena Zeberg 
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§ 174 
 

Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens 
utskott  
Dnr: KS 2016/01573 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser nedanstående personer till ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens utskott: 

 Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ledamöter 

Anders Bengtsson (S), Uddarp 2011, Broby, vice ordförande, (efter Ann Ahlbin). 

Curt Antonsson (S), Almvägen 3, Hanaskog, (efter Marcus Jeppsson) 

Ersättare 

Birthe Nilsson (S), Föreningsgatan 10 B, Knislinge (efter Anders Bengtsson) 

 Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

Ledamot 

Lena Dahl Wahlgren (S), Solberga 722, Knislinge, (efter Annika Qvarnström)  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens utskott. 

 

Socialdemokraterna har 2016-09-16 nominerat följande personer; 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ledamöter 

Anders Bengtsson (S),  Uddarp 2011, Broby, vice ordförande, (efter Ann Ahlbin). 

Curt Antonsson (S), Almvägen 3, Hanaskog, (efter Marcus Jeppsson) 

 

Ersättare 

Birthe Nilsson (S), Föreningsgatan 10 B, Knislinge (efter Anders Bengtsson) 

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-10-12 

Sida 18/36 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 

Ledamot 

Lena Dahl Wahlgren (S), Solberga 722, Knislinge, (efter Annika Qvarnström)  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-27 
 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Kommunsekreteraren 

Lönekontoret 

Hemsidan 
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§ 175 
 

Val av ersättare i IT-nämnden Skåne Nordost 
Dnr: KS 2016/01573 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser Anders Bengtsson (S), Uddarp 2001, Broby till ersättare i IT-

nämnden Skåne Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ersättare i IT-nämnden Skåne Nordost efter Ann Ahlbin (S). 

 

Socialdemokraterna har 2016-09-16 nominerat Anders Bengtsson (S), Uddarp 2001, Broby 

till ny ersättare i IT-nämnden efter Ann Ahlbin. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-27 
 

Beslutet skickas till: 

IT-nämnden  

Anders Bengtsson (S) 

Hemsidan 
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§ 176 
 

Val av ersättare som ombud till Kommunförbundet Skåne 
Dnr: KS 2016/01573 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser Anders Bengtsson (S), Uddarp 2001, Broby till ersättare som 

ombud till Kommunförbundet Skåne. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ersättare som ombud till Kommunförbundet Skåne efter Ann 

Ahlbin (S). 

 

Socialdemokraterna har 2016-09-16 nominerat Anders Bengtsson (S), Uddarp 2001, Broby 

till ersättare som ombud i Kommunförbundet Skåne. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2016-09-27 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunförbundet Skåne 

Anders Bengtsson (S) 

Hemsidan 
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§ 177 
 

Val av ersättare som ombud till bolagsstämmor till CEISS AB 
och Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
Dnr: KS 2016/01652 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser Daniel Petersén (S), Broby till ersättare som ombud till 

bolagsstämmor för CEISS AB och Anders Bengtsson (S) utses till ersättare som 

ombud för Skåne Blekinge Vattentjänst AB under perioden 2016-2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare som ombud till bolagsstämmor för CEISS AB 

efter Annika Qvarnström (S), samt ersättare som ombud till bolagsstämmor för Skåne 

Blekinge Vattentjänst AB efter Ann Ahlbin (S). 

 

Förslag på sammanträdet 
Då Anders Bengtsson (S) i egenskap. av 2:e vice ordförande sitter i styrelsen för CEISS AB 

yrkar han ändring på förvaltningens förslag med att Kommunstyrelsen istället utser Daniel 

Petersén (S) till ersättare som ombud till bolagsstämmor för CEISS AB och Anders 

Bengtsson (S) utses till ersättare som ombud för Skåne Blekinge Vattentjänst AB under 

perioden 2016-2018.. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller Anders 

Bengtsson (S) ändringsyrkande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänstskrivelse Stab, daterad 2016-09-30 
 

Beslutet skickas till: 

Anders Bengtsson (S) 

CEISS AB 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
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§ 178 
 

Val av ledamot till Samarbetskommittén för Skåne Nordost 
Dnr: KS 2016/01657 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige utser Anders Bengtsson (S) Uddarp 2001, Broby som ledamot i 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har att utse en ledamot i Samarbetskommittén för Skåne Nordost efter Ann 

Ahlbin (S). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-30 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Nordost 

Anders Bengtsson (S) 

Hemsidan 
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§ 179 
 

Information om Skåne Nordost för redovisning i oktober 
2016 
Dnr: KS 2016/00002 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträden redovisas skrivelser och protokoll från styrelsen för 

Skåne Nordost samt kommunchefsgruppen. 

Därutöver lämnas muntlig information. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-30 

 Kallelse till Skåne Nordosts sammanträde, daterad 2016-09-27 
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§ 180 
 

Uppföljning av hemtjänsten för redovisning i oktober 2016 
Dnr: KS 2016/00653 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ska vid vardera av Kommunstyrelsens sammanträden redovisa en uppföljning 

av hemtjänsten, där resultat av åtgärder för att komma till rätta med underskotten i 

verksamhetens budgetram framgår. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-30 

 Muntlig redovisning av hemtjänsten 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, Hälsa- och omsorgschef 
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§ 181 
 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS. 
Dnr: KS 2016/00521 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att stå fast vid det för år 2016 satta timbeloppet för 

ersättning av personlig assistans till 241 kronor per timme. 

 Kommunstyrelsen beslutar även att den fortsättningsvis kommer att sätta timbeloppet 

utifrån en egen bedömning av skäliga kostnader. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har enligt lag skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans. Kommunstyrelsen har ett fastställt belopp som för 2016 är 241 kr per 

timme. Enligt praxis från Kammarrätten ska den kostnad en kund faktureras av en 

assistansanordnare alltid ses som skälig och faktisk så länge den inte överstiger statens 

schablonbelopp. Kommunen vänder sig emot denna praxis. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-09 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut, daterat 2016-09-21 § 42 

 Bedömning av Kammarrättens praxis, daterad 2016-09-12 

 Kostnader för personlig assistans av ekonom Alexandra Karlsson, daterad 2016-03-22 
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§ 182 
 

Upphävning av beslut gällande mottagning av 
ensamkommande 
Dnr: KS 2016/01541 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen upphäver beslut enligt § 160 från sitt sammanträde den 4 november 

2015. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har det senaste året haft som princip att endast ta emot 

ensamkommande barn i enlighet med avtal, eller där anknytning finns. Detta som en reaktion 

mot statliga anvisningar som inte är i linje med kommunens kapacitet. Sedan den 1 april 2016 

har Migrationsverket tillämpat en ny anvisningsmodell som tar hänsyn till kommunens 

förutsättningar, vilket gör att skälen för detta beslut inte längre är aktuella. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-12 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut, daterat 2016-09-21 § 43 

 Kommunstyrelsens beslut 2015-11-04 § 160 
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§ 183 
 

Delegeringsbeslut för redovisning i oktober 2016 
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, september månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, augusti månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, försörjningsstöd, utredning/behandling, annat bistånd, 

förhandsbedömning augusti månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning september månad 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-28 
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§ 184 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen för redovisning i 
oktober 2016 
Dnr: KS 2016/01536 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas: 

 

CEISS 

1. Protokoll från styrelsemöte 2016-09-21 

 

Sveriges kommuner och Landsting 

2. Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2016/17 

 

IT-kommuner i Skåne AB 

3. Protokoll från styrelsemöten 2016-08-19, 2016-09-15 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 2016-09-28 
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§ 185 
 

Faderskapsutredning jml 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
med hänvisning till 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01604 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
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§ 186 
 

Faderskapsutredning jml 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
med hänvisning till 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01606 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
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§ 187 
 

Faderskapsutredning jml 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
med hänvisning till 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01607 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-10-12 

Sida 32/36 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 
 

Faderskapsutredning jml 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
med hänvisning till 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01348 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
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§ 189 
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 8 
§ Föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2016/01472 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-10-12 

Sida 34/36 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 190 
 

Faderskapsutredning 
Dnr: KS 2016/01522 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
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§ 191 
 

Faderskapsutredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) med hänvisning till 1 kap. 3 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01298 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 
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§ 192 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap. § 8a 
föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2016/01615 Sekretess enligt 21 kap. 1 § 

 
 
 

 

 




