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Tid och plats: 

 

Onsdag den 11 oktober 2017, klockan 13:00-17:15. Ajournering 15:50-16:00 , 

Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Hansson Emma (L) 

Ulf Holmén (MP) 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare 

Conny Karlsson (SD) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 140-152)  

Oscar Nilsson, ekonomichef (§ 139) 

Mikael Torberntsson (§§ 140-151) 

Mattias Carlsson, enhetschef (§ 139) 

Fidan Halitaj, ekonom (§ 139) 

Tommy Johansson utredare (§ 139) 

Cecilia Alvesson, VD Unikom (§ 139) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Torsdag den 12 oktober 2017 kl. 08:00 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

139 - 156 

  

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 2017-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-12 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Support 
Stabschef Mikael Torberntsson informerar om det nya supportavtal med Unikom som har 

upprättats gällande support av iPads och lösenord för förtroendevalda. 

 

Delårsrapporter 
Per Fremark, VD, informerar om Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s delårsrapport för 2017. 

 

Östra Göinge kommuns ekonomichef Oscar Nilsson och Patric Åberg, ordförande i Östra 

Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), informerar om ÖGRAB:s delårsrapport för 2017. 

 

Henrik Loveby, VD, och Jerker Westdahl, ordförande, informerar om Göingehem AB:s 

delårsrapport för 2017. 

 

Östra Göinge kommuns ekonomichef Oscar Nilsson och Tommy Johansson, ordförande, 

informerar om IT Kommuner i Skåne AB:s (Unikom) delårsrapport för 2017. 

 

UNIKOM:s arbetsmodell 
Cecilia Alvesson, VD, informerar om Unikoms arbetsmodell och historia. 

 

Workshop 
Kvalitetsstrateg Charlotta Lundberg håller i en workshop kring vägen till arbete. 
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§ 139 
 

Delårsrapport 2017-08-31 
Dnr: KS 2017/00399 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 

Kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2017. Av delårsrapporten 

framgår även periodens resultat för de kommunala bolagen i koncernen. 

 

Periodens resultat för kommunen är 39,7 miljoner kronor. För motsvarande period 2016 var 

resultatet 58,2 miljoner kronor. Den stora skillnaden i resultat ifrån motsvarande period 

föregående år är statsbidraget till följd av flyktingsituationen. 

 

För helåret 2017 är prognosen 16,8 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor bättre än 

budgeterat.  

 

De prognostiserade budgetavvikelserna är i huvudsak följande: 

De stora avvikelserna är: 

 Skatteintäkter -10,5 mnkr 

 Generella statsbidrag +2,1 mnkr 

 Lägre pensionskostnader +2,7 mnkr 

 Statligt bidrag Välfärdsmiljarder +27,6 mnkr 

 Verksamheternas prognoser +3,0 mnkr 

 Partiell inlösen pensionsskuld -24,0 mnkr 

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 81,7 miljoner kronor vid periodens slut. Prognosen för året 

är en nettoinvesteringsvolym på 137,6 miljoner kronor vilket är 36,1 miljoner kronor lägre än 

budget inklusive återanvisningar. Utfallet för helåret 2016 var  

 

När det gäller måluppfyllelse följer vi i delårsrapporten upp prognosen genom att stämma av 

aktiviteterna i verksamhetsplanen för år 2017. Av totalt 44 aktiviteter förväntas 35 

genomföras helt, de övriga delvis. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-10-04 

 Delårsrapport per 2016-08-31 
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Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 140 
 

Uppföljning av intern kontroll 2017-08-31 
Dnr: KS 2017/00041 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per den 31 

augusti 2017 och överlämnar den till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2017 ska uppföljning göras inom områdena 

förskola (fyra månaders väntetid), väntetid SFI samt utredningstid inom socialtjänsten. Alla 

dessa tre områden ska följas upp den 31 augusti 2017 samt den 31 december 2017. Rapporter 

för respektive område enligt den interna kontrollplanen bifogas detta ärende. Totalt sett 

bedöms den interna kontrollen vara god, även om utredningstid inom socialtjänsten inte når 

upp till lagkrav. Andelen slutförda utredningar inom 4 månader är 59 % för 2017, medan det 

var 18 % år 2016. Svårigheten att hinna med beror till stora delar på en hög belastning. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, 2017-04-27 

 Uppföljning förskola – 4 månaders väntetid 

 Uppföljning väntetid SFI 

 Uppföljning utredningstid inom socialtjänsten 

 Ledningsutskottets beslut 2017-09-20 § 39 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 141 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen 2017, maj till augusti 
Dnr: KS 2017/00744 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger samlad rapport för kapitalförvaltningen månadsvis för maj till och med augusti 

månad år 2017. Rapporten baserar sig på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och 

Swedbank Robur’s inlämnade rapporter kring portföljens sammansättning och avkastning för 

perioden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-04-27 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 32 augusti 2017 

 Ledningsutskottets beslut 2017-09-20 § 40 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 142 
 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott år 2018 
Dnr: KS 2017/01572 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesdagar för år 2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för år 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar. 

När/Var Beredning KSLU KSOU KSIU KS KF 
 torsdag onsdag onsdag onsdag onsdag torsdag
  

Januari 11 24 24 10 10 25 

Februari 8 21 21 7 7 22 

Mars 8 21 21 7 7 22 

April 5 18 18 4 4 26 

Maj 3 23 23 9 9 24 

Juni    13 13 20 

Juli    11   

Augusti 16 29 29 8   

September 13 26 26 12 12 27 

Oktober 4 17 17 10 10,31 30 

November 8 21 21 7 7 22 

December 6 19 19 5 5 20 
 

Starttid 10:00 08:30 13:00 08:30 13:00 18:30 

Lokal Bivaröd Breanäs Breanäs Breanäs Sessionssalen Sessionssalen 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-70-03 
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§ 143 
 

Val av ägarombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr: KS 2017/01469 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser Ytte Hjert (L) till nytt ägarombud i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB efter Percy Eriksson. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Percy Eriksson (L) har varit kommunens ägarombud i försäkringsbolaget Kommunassurans 

Syd, som ägs av 47 kommuner i södra Sverige. Då han har lämnat alla sina politiska uppdrag 

behöver ett nytt ägarombud utses. Liberalerna har nominerat Ytte Hjert. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-09-21 
 

Beslutet skickas till: 

Ytte Hjert 
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§ 144 
 

Val av ersättare till styrelsen för AB Östra Göinge 
Fastigheter nr. 1 
Dnr: KS 2017/01552 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige utser Erling Emsfors till ersättare till styrelsen för AB Östra 

Göinge Fastigheter nr. 1. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt AB Östra Göinge Fastigheter nr. 1:s bolagsordning, antagen den 21 juni 2017 § 45 

Kommunfullmäktige, ska bolagets styrelse ha lika många ersättare som ordinarie ledamöter. I 

dagsläget finns det endast fyra ersättare men fem ordinarie ledamöter. En ersättare till 

behöver därför utses. Erling Emsfors har nominerats av moderaterna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-09-29 
 

Beslutet skickas till: 

Erling Emsfors 

Patric Åberg 
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§ 145 
 

Valkretsindelning inför valet 2018 
Dnr: KS 2017/01389 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar att Östra Göinge kommun ska utgöra en enda valkrets i 

valet 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att besluta om huruvida Östra Göinge kommun ska utgöra en enda 

valkrets eller flera valkretsar i valet 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-09-07 

 Valnämndens beslut 2017-08-29 § 2 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
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§ 146 
 

Utvärdering av den politiska organisationen i Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2017/01454 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering ska genomföras av den politiska 

organisationen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

 Utvärderingen ska genomföras av en parlamentarisk kommitté med deltagande av alla 

partier som har plats i kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun. 

 Uppdraget ska infatta förslag till eventuella ändringar av den politiska organisationen 

som är motiverade med anledning av utvärderingen. 

 Kommitténs arbete ska vara avslutat under första kvartalet 2018 så att 

kommunfullmäktige senast i maj 2018 kan fatta beslut om vilken politisk organisation 

som ska gälla för den nya mandatperioden.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2009 infördes nuvarande politisk organisation i Östra Göinge kommun. Vissa 

justeringar genomfördes inom ramen för denna modell inför nu gällande mandatperiod. Dessa 

förändringar berörde i första hand kommunfullmäktiges presidium och dess beredningar. Det 

inrättades en politisk planeringsberedning (PPB), permanenta beredningsordföranden och 

tillfälliga beredningar. Syftet var att förändra och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer 

och arbetssätt för att åstadkomma ett mer aktivt fullmäktige med fokus på den långsiktiga 

styrningen av kommunen. 

 

Under de år som gått sedan den senaste justeringen har många erfarenheter vunnits och en del 

frågeställningar kring kommunfullmäktiges roll och uppgift har diskuterats. Det är därför 

angeläget att nu före valet 2018 genomföra en utvärdering av de senaste förändringarna som 

kan ligga till grund för ett politiskt ställningstagande till eventuella förändringar inför den nya 

mandatperioden. 

 

Uppdraget innefattar en sammanhållen utvärdering av den politiska organisationen, med 

fokus på kommunfullmäktige och beredningarna. Utvärderingen ska beakta och behandla de 

frågeställningar som diskuterats och de erfarenheter som vunnits sedan 2014. Med anledning 

av detta bör bland annat följande områden och frågor särskilt belysas: 

 

 Har syftet med 2014 års förändringar uppnåtts? 

 Fullmäktigepresidiets roll, uppdrag och ansvar. 
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 Beredningarnas uppdrag och arbetsformer. 

 Planering av beredningarnas arbete. 

 

Uppdraget att utvärdera den politiska organisationen bör genomföras i bred politisk 

förankring med utgångspunkt i kommunfullmäktiges sammansättning (kommunfullmäktiges 

valberednings sammansättning). Alla partier ska vara representerade i förhållande till deras 

styrkeposition i den direktvalda församlingen. Det innebär följande sammansättning: 

 

 Moderaterna       2 ledamöter inklusive ordförande 

 Centerpartiet      1 ledamot 

 Kristdemokraterna   1 ledamot 

 Liberalerna       1 ledamot 

 Miljöpartiet   1 ledamot 

 Socialdemokraterna      3 ledamöter inklusive vice ordförande 

 Vänsterpartiet      1 ledamot 

 Sverigedemokraterna   1 ledamot 

 

De politiska partierna nominerar ledamöter till kommittén inför beslut i fullmäktige i oktober 

2017. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse strategi och tillväxt, 2017-09-29 
 

Beslutet skickas till: 

Politiska partiernas gruppledare i kommunfullmäktige 
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§ 147 
 

Svar på motion: Höj habiliteringsersättningen i Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2017/00701 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har lämnat in motion den 20 april 2017 om höjd 

habiliteringsersättning. I motionen yrkas att habiliteringsersättningen höjs till 50 kr per 

hel dag respektive 40 kr per halv dag för personer som deltar i daglig verksamhet 

enligt LSS eller i dagverksamhet enligt Sol.  

 

Svar på motionen 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 om mål- och resultatplan för åren 2018-2019 

med flerårsplan för år 2020. I planen ingår en satsning om förhöjd habiliteringsersättning till 

ett belopp som motsvarar den i motionen angivna. 
 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-09-05 

 Socialdemokraternas motion, 2017-04-20 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-09-20 § 28 
 

Beslutet skickas till: 

Socialdemokraterna, Sven-Arne Persson och Lena Dahl-Wahlgren 
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§ 148 
 

Regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029: Yttrande 
Dnr: KS 2017/01318 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att Östra Göinge kommun ställer sig bakom underlaget för 

yttrande över Regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029, antaget av 

samverkansorganet Skåne Nordost.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional 

transportinfrastruktur (RTI) för åren 2018 – 2029 och där den preliminära ramen är 4 442 

miljoner kronor. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i 

Skåne. Cykelvägsplanen för Skåne är en bilaga till RTI-planen och i den prioriteras åtgärder 

för cykel på det statliga vägnätet. Det har dessutom tagits fram ett förslag till 

miljökonsekvensbeskrivning och som utgör ett underlag till prioriteringarna i RTI-planen. 

Parallellt har Trafikverket samtidigt upprättat Nationell transportplan för investeringar på 

järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet.  

 

Vid framtagandet av RTI-planen har Region Skåne haft en nära samverkan med kommunerna 

i Skåne. Det har lett till att det finns en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna där 

genomförandet av de namngivna objekten i planperioden 2014 – 2025 är en utgångspunkt 

samt satsningar på kollektivtrafik och cykel genom ökade potter. Utrymmet i planen täcker 

inte behovet av ny infrastruktur som finns i Skåne. Genom ökade kostnader för namngivna 

regionala objekt medför det att inga nya objekt ges möjlighet att prioriteras under denna 

planperiod.. Det finns ett antal brister i planen som ska utredas under planperioden och som 

kan komma prioriteras i kommande plan. 

 

Planen visar , tillsammans med regeringens Nationella transportplan, vilka investeringar som 

ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta satsningar kommer att ske för att 

utveckla den regionala kollektivtrafiken, bl.a. genom nya Pågatågslinjer och Regionalt 

superbusskoncept. Takten för utbyggnad av cykelvägar kommer att höjas. Ett antal 

flaskhalsar i det regionala vägnätet kommer också att byggas bort samt att investeringar 

kommer att finnas för ökad trafiksäkerhet och miljö. Planen innehåller också medfinansiering 

till kommunernas investeringar för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och 

miljö. 

 

Inom ramen för det kommunala samarbetet i Skåne Nordost har en infrastrukturgrupp arbetat 

fram ett förslag till gemensamt yttrande. Detta har antagits av styrelsen för 
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samverkansorganet den 28 september 2017. Rekommendationen till kommunerna i Skåne 

Nordost är att man ställer sig bakom det gemensamma yttrandet.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse strategi och tillväxt, 2017-09-29 

 Remissversion Regional Transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 Skåne med 

tillhörande bilaga miljökonsekvensbeskrivning 

 Cykelvägsplan för Skåne 2018 – 2029 

 Skåne Nordost underlag för yttrande över förslag till RTI-plan för Skåne 2018 - 2029 
 

Beslutet skickas till: 

Region Skåne, avdelningen för regional utveckling 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef  

Samverkansorganet Skåne Nordost 
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§ 149 
 

Delegeringsbeslut för redovisning i oktober månad 2017 
Dnr: KS 2017/00202 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 

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 

 Jämkning av hyresavgift, augusti månad 

 

Verksamhet stöd 

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

förhandsbedömning, augusti månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning september månad 
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Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2017-09-20 §§ 29-31 

 Individutskottets protokoll 2017-09-06 §§ 231-252, 256-261 

 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse, 2017-10-02 
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§ 150 
 

Meddelanden för redovisning i oktober 2017 
Dnr: KS 2017/01384 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

Unikom IT kommuner i Skåne AB 

1. Mötesprotokoll vid styrelsemöte 2017-08-23 

 

 

Staben 

2. Sammanställning över inkomna synpunkter, juli – september månad 2017 

 

 

Skräbeåns Vattenråd 

3. Styrelsen och beredningsgruppens protokoll 2017-09-07 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

4. Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna 

andra halvåret 2017 
 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-10-04 
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§ 151 
 

Ägardirektiv till Göingehem AB 
Dnr: KS 2017/00237 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige kompletterar det särskilda ägardirektivet till Göingehem AB, 

punkt 2 Inriktning/socialt ansvar enligt följande: Mot bakgrund härav ska, från den 1 

november 2017, etableringsersättning inte längre vara ett godkänt inkomstslag i 

bolagets antagningskriterier för nya bostadssökande som därefter anmäler sitt 

intresse i bolagets bostadskö. Mot samma bakgrund ska inte heller försörjningsstöd 

från annan kommun än Östra Göinge anses som godkänt inkomstslag. 

 Det särskilda ägardirektivet till Göingehem AB, punkt 7 ”Framtida ägardirektiv kan 

enbart överlämnas i samband med årsstämma. Dessa ska dokumenteras i 

stämmoprotokollet och förtecknas i detta dokument”, utgår. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya lagstiftningen, som trädde i kraft 2016, avseende kommunplacering av nyanlända 

har redan visat sig inte fungera. Trots att Östra Göinge på grund av sitt stora 

flyktingmottagande inte anvisas några nyanlända med stöd av lagen, så flyttar hundratals till 

kommunen varje år. Detta är möjligt pga. den så kallade ebo-lagen. 

 

Den mycket stora inflyttningen riskerar att få till följd att Östra Göinge kommun inte kan 

fullfölja sina åligganden avseende samhällsservice. Det är mot denna bakgrund nödvändigt 

att begränsa inflyttningstakten genom direktiv till Göingehem AB att etableringsersättning 

inte längre ska vara ett godkänt inkomstslag i bolagets antagningskriterier. Samma 

bedömning bör göras avseende försörjningsstöd från annan kommun än Östra Göinge. 

 

I gällande särskilda ägardirektiv för Göingehem AB stadgas att framtida ägardirektiv enbart 

kan överlämnas i samband med årsstämma. Det är inte lämpligt med hänsyn till kravet på 

följsamhet i en tid av snabba samhällsförändringar.  

 

Förslag på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på ordförandens förslag. 

Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Conny Karlsson och Ann-Sofie Stolpe (båda SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett avslagsyrkande i 

detsamma från Anders Bengtsson (S). 

Ordföranden ställer båda förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller 

ordförandens förslag. 

 

Anders Bengtsson (S) begär omröstning. 

 

Omröstning 
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag röstar JA och den som är för 

Anders Bengtssons (S) förslag att avslå förslaget röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M) JA 

Siv Larsson (M) JA 

Sofia Nilsson (C) JA 

Marie-Louise Fredin (KD) JA 

Emma Hansson (L) JA 

Ulf Holmén (MP) JA 

Bo Lätt (S)  NEJ 

Anders Bengtsson (S) NEJ 

Sven-Arne Persson (S) NEJ 

Roland Nilsson (V) NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD) JA 

Conny Karlsson (SD) JA 

 

JA 8 

NEJ 4 

 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson, Bo Lätt (alla S), och Roland Nilsson (V) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, 2017-10-03 

 Förslag till särskilt ägardirektiv för Göingehem AB, KFS nr 53 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 
 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-10-11 

Sida 24/30 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 152 
 

Redovisning av hemtjänsten i oktober 2017 
Dnr: KS 2017/00039 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen ska redovisa utvecklingen inom hemtjänsten inför Kommunstyrelsen vid 

dess sammanträde varje månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-10-06 

 Muntlig dragning av kommunchef 
 

Beslutet skickas till: 

Monika Dahl 
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