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Tid och plats: 

 

Onsdag den 10 januari 2018, klockan 13:00-15:05 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Hansson Emma (L) 

Ulf Holmén (MP) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Tommy Persson (S), tjänstgörande ersättare 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare 

Conny Karlsson (SD) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

  

Ersättare: Martin Skagerholm (M), (§§ 1-8) 

Ytte Hjert (L), (§§ 1-8) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 1-8) 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 1) 

Ulrika Olsson, utvecklingsledare (§ 1) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Torsdagen den 11 januari 2018 i kommunhuset kl. 08:00 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 11 

  

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 2018-01-10 

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-11 

Datum då anslaget tas ned 2018-02-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Särskilt boende 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om situationen på kommunens särskilda boenden 

gällande lokaler, personal och ekonomi. 
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§ 1 
 

Verksamhetsrapport gällande Kunskap och kompetens 
Dnr: KS 2018/00052 

Kommunstyrelsens beslut 

 Omsorg- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att göra en analys av rapporten och 

återkomma till Kommunstyrelsen senast i mars 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Resultatstyrning 

Kommunfullmäktiges styrning är långsiktig och fastställs i programhandlingar och genom 

långsiktiga politiska prioriteringar. Dessa konkretiseras främst i strategier, som fastställs av 

kommunstyrelsen, samt i den fyraåriga mål- och resultatplanen. Resultatmålen syftar till att 

tydliggöra politikens prioriteringar, snarare än att de ska formuleras för att omfamna hela den 

kommunala verksamheten. För att få genomslag är antalet resultatmål relativt få.  

Såväl mål- och resultatplanen som strategierna ska följas upp. Mål- och resultatplanen följs 

upp tre gånger per år utifrån de indikatorer som är definierade i planen. Två gånger i 

delårsrapporter och en gång i årsredovisningen. Strategierna följs upp i förvaltningens 

verksamhetsrapporter.  

Verksamhetsrapporterna upprättas av förvaltningen en gång per år för respektive 

utmaningsområde i mål- och resultatplanen samt för socialtjänsten enligt följande:  

• Kunskap och kompetens (Förskola, grundskola, barn- och elevhälsa, kultur, 

 fritid, musikskola samt måltid)  

• Arbete och företagande (Vuxenutbildning, arbetsmarknad, försörjningsstöd, 

 bredband, näringsliv och turism) 

• Åldrande (Äldreomsorg, förebyggande och frivillig verksamhet samt måltid) 

• Boende (Bostäder, miljö och energi, stadsplanering, kommunikationer, va samt

  renhållning) 

• Socialtjänstrapport (Barn och unga, vuxna, missbruk, LSS och socialpsykiatri) 
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Syftet med verksamhetsrapporterna är att ge den politiska organisationen återkoppling av 

förvaltningens uppnådda resultat samt analyser av rådande situation, utifrån politiska 

målsättningar och verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget innefattar allt det som 

förvaltningen är ålagd att göra enligt lag eller andra former av anvisningar och innefattar 

därmed alla obligatoriska verksamheter som en kommun ska tillhandahålla. Genom 

verksamhetsrapporterna ges en helhetsbild av de olika verksamhetsområdena. Det betyder att 

återkopplingen omfattar mer än de mål som politiken fastställer i mål och resultatplanen. En 

viktig del i verksamhetsrapporterna är att analysera kommunens resultat i relation till 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2018-01-03 

 Verksamhetsrapport gällande Kunskap och kompetens 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson 
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§ 2 
 

Riktlinjer för samverkansöverenskommelser med 
organisationer inom idéburen sektor 
Dnr: KS 2017/01490 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till riktlinjer för samverkansöverenskommelser med organisationer inom 

idéburen sektor fastställs. 

 Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott (KSOU) har tolkningsföreträde 

för riktlinjerna.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den idéburna sektorn har stor betydelse för utvecklingen i Östra Göinge. Samarbete mellan 

olika aktörer ger tillgång till fler idéer, kunskaper och färdigheter, som skapar mervärde för 

Göingebygden och för Göingeborna. Östra Göinge kommun kan utifrån riktlinjerna träffa 

samverkansöverenskommelser med organisationer inom den idéburna sektorn avseende 

verksamheter som avlastar eller kompletterar andra i kommunen befintliga, eller som på ett 

väsentligt sätt stärker kommunens varumärke. Organisationerna ska verka i Östra Göinge 

kommun och rikta sin verksamhet till göingeborna. Organisationer med säte i Östra Göinge 

kommun prioriteras. Den idéburna sektorn omfattar organisationer som bygger på 

demokratiska värderingar och som gynnar samhälls- eller medlemsintressen. 

Organisationerna är fristående, såväl från offentliga som från privata sektorn, såsom ideella 

föreningar, icke vinstutdelande ekonomiska föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 

motsvarande. 
 

Förslag på sammanträdet 

Anders Bengtsson (S) yrkar i första hand ändring på ordförandens förslag med att ärendet 

återremitteras till förvaltningen, i andra hand att förslaget avslås. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att styrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 

 

Omröstning begärs. 
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Omröstning 
Ordföranden förklarar att den som vill att ärendet avgörs vid sittande bord röstar JA medan 

den som vill återremittera ärendet 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 

Lena Dahl Wahlgren (S)  NEJ 

Anders Bengtsson (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Tommy Persson (S)  NEJ 

Roland Nilsson (S)  NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD)  JA 

Conny Karlsson (SD)  JA 

 

Ordföranden finner att styrelsen beslutar att förslaget ska beslutas vid sittande bord. 

 

Ordföranden ställer sedan ordförandens förslag mot Anders Bengtssons yrkande att avslå 

förslaget. 

 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Lena Dahl Wahlgren, Sven-Arne Persson, Lena Dahl Wahlgren (samtliga 

S) reserverar sig mot beslutet i enlighet med följande: 

 

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att avgöra ärendet på dagens möte med 

motiveringen att ärendets beslutsnivå ändrades på sittande möte vilket strider mot 

demokratiska mötesprinciper. Samt att underlaget är för tunt och otydligt med anledning av 

ärendets vikt.” 

 

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-12-08 

 Förslag till riktlinjer för samverkansöverenskommelser med organisationer inom 

idéburen sektor 
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Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 

Jan Carlsson 

Rebecca Ohlsson 

Anette Rubensson  

Hemsidan  
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§ 3 
 

Överenskommelse mellan Region Skåne och Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2017/01973 

Kommunstyrelsens beslut 

 Överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård godkänns.  

 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter undertecknar överenskommelsen 

senast den 31 januari 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård som gäller from den 1 januari 2018 då lagen om kommunernas 

betalningsansvar för hälso- och sjukvård upphävs. 4 kap. 4, 5 och 6§ i lagen möjliggör att 

landsting och kommun får träffa överenskommelse om att utarbeta gemensamma riktlinjer 

och träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan 

tidpunkt eller med annat belopp vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslag till 

överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län bifogas 

tjänsteskrivelsen. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet från och med den 1 

januari 2018. Denna överenskommelse gäller from den 1 januari 2018 under förutsättning att 

samtliga parter undertecknat överenskommelsen senast den 31 januari 2018. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård som gäller from den 1 januari 2018 då lagen om kommunernas 

betalningsansvar för hälso- och sjukvård upphävs. 4 kap. 4, 5 och 6§ i lagen möjliggör att 

landsting och kommun får träffa överenskommelse om att utarbeta gemensamma riktlinjer 

och träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid annan 

tidpunkt eller med annat belopp vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslag till 

överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län bifogas 

tjänsteskrivelsen. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet från och med den 1 

januari 2018. Denna överenskommelse gäller from den 1 januari 2018 under förutsättning att 

samtliga parter undertecknat överenskommelsen senast den 31 januari 2018. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-12-07 

 Förslaget till överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, 2017-12-13 § 31 

 
 

Beslutet skickas till: 

Marita Nyström 

Gunilla Marcusson 

Kerstin Wanstadius 

Cecilia Flood 

Katarina Brännlund 

Peter Ujvari 

Maria Tegner 

Monica Andersson 

Jonna Melin 

Nina Andersson 

Anna Nilsson 

Externa LOV-företag 
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§ 4 
 

Reviderad taxa för bygglovsverksamheten 
Dnr: TT 2017/00084 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för bygglovsverksamheten. 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens reglemente 2 § justeras så att nämnden årligen kan 

uppdatera bygglovstaxan utifrån gällande prisbasbelopp. 

 

Beslutsmotivering 
Kommuner får enligt kommunallagen ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 

tillhandahåller. Kostnaden ska tas ut enligt självkostnadsprincipen och vara lika för alla enligt 

likställighetsprincipen. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 

Tillsyns- och tillståndsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har sett över bygglovstaxan inför 2018 och föreslår justeringar med 

hänsyn till gällande prisbasbelopp, kostnader för mät- och kartuppdrag i bygglovsprocessen, 

möjlighet att ta ut planavgift i bygglovsskedet samt förenklade administrativa rutiner för 

startbesked.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, 2017-10-31 

 Förslag till taxa för bygglovsverksamheten 2018 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag, 2017-11-22 § 61 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 5 
 

Beslut om anmälan av delegationsbeslut till 
Kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2017/02039 

Kommunstyrelsens beslut 

 Beslut som fattats med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning ska fortsatt 

anmälas till Kommunstyrelsen. 

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 5 december 2017, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Bakgrund 

I 6 kap. 35 § i äldre kommunallagen (1991:900) krävdes det att samtliga delegationsbeslut 

som fattats ska anmälas till den nämnd som utfärdat delegationsrätten. I den kommunallag 

som gäller sedan den 1 januari 2018 (2017:725) ska en nämnd enligt 6 kap. 40 § själv 

bestämma vilka delegationsbeslut som ska och inte ska anmälas till nämnden. Beslut som 

överklagas genom kommunallagens regler om laglighetsprövning istället för 

förvaltningsbesvär ska dock protokollföras särskilt på valfritt sätt och anslås på kommunens 

anslagstavla, om de inte anmäls till nämnden. Ordförandebeslut i brådskande fall ska fortsatt 

alltid anmälas. 

 

Bedömning 

Inga direkta vinster görs på att delegationsbeslut slutar att anmälas till Kommunstyrelsen. 

Redan med nuvarande ordning består administrationen endast av att ladda upp en handfull 

rapporter som skapas med några knapptryck i de elektroniska verksamhetssystemen. Om 

detta upphör måste förvaltningen gå igenom alla listor manuellt och skilja de beslut som 

prövas genom laglighetsprövning från de som prövas genom förvaltningsbesvär. Vidare är 

delegationen till förvaltningen tämligen långtgående i Östra Göinge kommun, och fortsatt 

anmälan av delegationsbeslut är ett enkelt sätt för styrelsen att ha insyn i hur den 

delegationen förvaltas. Förslaget är därför att föregående månads delegationsbeslut fortsätter 

att anmälas till Kommunstyrelsen vid varje månatligt sammanträde. 

Utöver detta föreslås det också att skrivelsen i ”utgångspunkter vid delegering” i 

delegationsordningen ändras så att det inte längre krävs att ett beslut ska vara undertecknat 

utan istället ”godkänt av behörig befattningshavare” då vissa beslut inte längre fattas med 

signatur i bläck utan via digitalt godkännande. 

 

Det föreslås även att det inte längre ska stå att delegerade beslut hålls tillgängliga i 

sammanträdeslokalen under sammanträdesdagen utan att ” förteckning över delegationsbeslut 
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laddas upp på Kommunstyrelsens ledamöters surfplattor fem dagar innan ordinarie 

sammanträde”. Detta då beslut inte längre redovisas i den pärm som använts. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2016-12-05 

 Förslag till delegationsordning, 2017-12-05 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 6 
 

Delegationsbeslut för redovisning i januari månad 2018 
KS 2017/00202 
 

Förslag till 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, december månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, november månad 

 Jämkning av hyresavgift, november månad 

 

Verksamhet stöd 

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

förhandsbedömning, november månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning december månad 
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Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2017-12-13 §§ 39-40 

 Individutskottets protokoll 2017-12-06, §§ 316-332, 344 

 Individutskottets protokoll 2017-12-21, §§ 345-347 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2018-01-02 
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§ 7 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i januari 
2018 
Dnr: KS 2017/02144 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

Kommunala Handikapprådet 

1. Protokoll 2017-11-28 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

2. Protokoll 2017-11-28 

 

Staben 

3. Sammanställning över inkomna synpunkter, december 2017 

 

Skräbeåns Vattenråd 

4. Protokoll 2017-12-08 

 

Region Skåne, Regionfullmäktige 

5. Protokoll 2017-11-28, § 136 Skånska flaggan 

 

Region Skåne, Regionstyrelsen 

6. Protokoll 2017-12-07 § 269 Bidrag till Kristianstad Airport 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2018-01-02 
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§ 8 
 

Redovisning av hemtjänsten i januari 2018 
Dnr: KS 2017/02216 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen ska vid varje månatligt sammanträde redovisa utvecklingen vad gäller 

ekonomi och personal inom hemtjänsten. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-29 

 Powerpointpresentation från kommunchef 
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§ 9 
 

Vårdnadsöverflytt jml 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/02203 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 10 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/02145 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 11 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/02146 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
 

 


