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Tid och plats: 
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Ajournering 15:15 – 15:30 

 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare 
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Ersättare: Roland Nilsson (V) 

 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 76-81, §§ 84-85) 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef (§ 75) 
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Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Måndag den 18 juni 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

75 - 97 

  

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 2018-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-18 

Datum då anslaget tas ned 2018-06-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Bolagsredovisning 
Per Fremark, VD, informerar om SBVT:s delårsrapport. 

Peter Johansson, VD, informerar om ÖGRAB:s delårsrapport. 

Cecilia Alvesson, VD, och Tommy Johansson, styrelseordförande, informerar om IT-

kommuner i Skånes delårsrapport. 

Henrik Loveby, VD, och Magnus Nilsson, styrelseordförande, informerar om Göingehems 

delårsrapport.  
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 75 
 

Verksamhetsrapport - Socialtjänstrapport 
Dnr: KS 2018/00613 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet får i uppdrag att göra en analys av rapporten och 

återkomma till Kommunstyrelsen senast i oktober 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsrapporterna är en del av resultatstyrningen i Östra Göinge kommun. 

 

Verksamhetsrapport Socialtjänstrapport är den tredje verksamhetsrapporten som presenteras. 

Den utgår ifrån en formell rapportering och täcker in områden som inte finns med i de övriga 

utmaningsområdena. Det är den enda verksamhetsrapporten som inte utgår ifrån ett 

utmaningsområde i Mål- och resultatplanen. 

 

Ärendegången är att en verksamhetsrapport presenteras för Kommunstyrelsen, som fördelar 

rapporten till det aktuella utskottet för en politisk analys. Utskottet återkommer sedan till 

Kommunstyrelsen med den politiska analysen. Eftersom verksamhetsrapporten 

socialtjänstrapport är fristående ifrån Mål- och resultatplanen och i huvudsak innehåller 

koppling till strategin ”en bra start i livet”, kommer den politiska analysen enbart antas i 

Kommunstyrelsen. 

 

En generell slutsats som kan dras av det pågående arbetet med verksamhetsrapporterna är att 

det blir väldigt tydligt att förvaltningen behöver utveckla arbetet med att ta fram relevanta 

nyckeltal för att mäta resultat och effekter. Det är ofta ett stort fokus på vilka aktiviteter vi 

ska utföra men förflyttningen mot att mäta effekter med nyckeltal är viktig för att vi ska veta 

att det vi utför har den effekt vi önskar. 

 

Verksamhetsrapport Boende är indelad i fyra delområden och inom respektive område 

redogör rapporten för hur vi möter de politiska prioriteringarna, analys av var vi är idag och 

förvaltningens samlade rekommendationer. Nedan följer delområdena och de samlade 

rekommendationerna för respektive områden. 
1  
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Barn och unga 

 Statistik och dokumentation behöver utarbetas för att följa upp det förebyggande 

arbetet. 

 Det finns behov att hitta sätt att nå fram med stöd till våra nyanlända familjer och 

följa upp hur det går. 

 Det behöver utvecklas metoder för att möta ungdomar med beteendeproblem, för att 

undvika framtida placeringar på HVB. 

 Samverkan med BVC och BUP behöver förbättras genom att de bjuds in i det 

förebyggande arbetet. Lotsmodellen bör användas i tidigt skede för en bra samverkan 

med sjukvården kring barn som behöver stöd. 

 

2 Familjerätt 

 Möjligheten till förebyggande stöd i form av samarbetssamtal och familjerådgivning 

behöver uppmuntras och informeras om. 

 

3 Vuxna 

 Socialtjänstens arbete med vuxna behöver en tydligare samordning. 

Ansvarsfördelningen behöver ses över och tydliggöras. 

 Socialtjänstens arbete med vuxna behöver dokumenteras och statistik användas, för 

att enklare kunna utvärdera och planera arbetet framåt. 

 Informationskanalerna behöver förbättras, så att förbättringsarbetet når fram på ett 

effektivt vis. Förvaltningen behöver ett bättre strukturerat samarbete och 

dokumentation kring socialtjänstens arbete med vuxna. 

 Det förebyggande arbetet inom missbruk behöver utvecklas för den äldre målgruppen. 

 En dokumenterad plan behövs för Nakterhusets förändring. 
4  

LSS 

 Det behövs en samlad dokumentation för LSS mål och förbättringsarbeten, så att inte 

kunskap går förlorad när personer slutar sina tjänster men också för att det ska gå att 

följa upp resultat. 

 Utvecklingsarbetet med boendestöd behöver fortsätta, så att personer med olika 

funktionsnedsättning ges det stöd som ger dem bäst möjlighet att delta i samhällslivet 

på lika villkor som andra. 

 Resultaten från brukarenkäten följs upp med en ny enkät 2018 för att se om insatserna 

för ökad delaktighet gett brukare upplevelsen av ökad delaktighet. 

 

Förutom ovanstående finns även social jour beskrivet som ett kapitel. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 29 maj 2018 

 Verksamhetsrapport - Socialtjänstrapport 
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§ 76 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2018 
Dnr: KS 2018/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporterna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för januari till och med april år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 15 april 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 28 februari 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 mars 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 april 2018 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 29 
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§ 77 

 

Upphävande av kommunal borgen för AB Östra Göinge 
fastigheter nr 1 
Dnr: KS 2018/00366 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunens beslut om borgen för ÖGfnr1, KF 2016 § 108 ,upphävs och kommunen 

borgar inte längre för bolagets skuld. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Då försäljningen av ÖGfnr1 genomfördes per den2 maj 2018 enligt beslut, KF 2018 § 43, ska 

kommunen upphäva sitt beslut om borgen till bolaget. Lånet i ÖGfnr1 löstes, i enlighet med 

avtalet, in vid tillträdet av den nya ägaren. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 17 maj 2018 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 28 
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§ 78 
 

Ny kommunal borgen för Göingehem AB 
Dnr: KS 2018/00831 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun går i borgen för Göingehem AB:s lån nr  i 

Kommuninvest. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem har 2018-04-27 anhållit om ny kommunal borgen för lån nr  på 50 200 000 

kr, att användas till byggnation av Centraltorget (Höghuset) i Knislinge. Lånet kommer att 

lyftas i slutet av juni 2018 och lånebeloppet ryms inom beslutad borgensram, KF § 77, 2016-

09-22. 
 

Beslutsunderlag 

 Göingehem AB:s anhållan om ny kommunal borgen 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2018 

 Ledningsutskottet, daterat den 30 maj 2018 § 27 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-06-13 

Sida 11/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 
 

Återrapport observatör Östra Göinge golfklubb  
Dnr: KS 2018/00875 

Kommunstyrelsens beslut 

 Återrapporten godkänns och läggs till handlingarna 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

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

amorteringsfrihet för lån, samt borgen för checkräkningskredit. I beslutet ingick att 

observatören i golfklubbens styrelse ska återrapportera till kommunfullmäktige. Den senaste 

återrapporten behandlades i kommunfullmäktige 2017-05-23 § 35. 

 

Borgen för checkräkningskrediten minskar med 100 000 kr varje år, och under perioden 

2018-04-01 till 2019-03-31 är borgen för checkräkningskrediten 200 000 kronor. 

 

I Östra Göinge golfklubbs återrapport framgår att de uppfyller de förbehåll för beslutet som 

Kommunfullmäktige beslutat om. Affärsplanen är reviderad utifrån ursprunget, men 

ambitionen är densamma, om inte högre. Den stora utmaningen är dock fortfarande 

ekonomin. Ett svagt 2016 följs dock upp av ett starkare 2017, där resultatet är ett mindre 

överskott. Likviditeten, som hela vägen varit ett problem, var ansträngd under en period men 

klubben har löst problemen. Ett särskilt glädjeämne är att överenskommelse med  är 

undertecknad (under våren 2018) och konflikten som tidigare funnits därmed är löst. 

Nystarten med arbetet att locka fler att bege sig till golfklubben gav resultat och trots en 

vädermässigt dålig golfsäsong är alltså resultatet ett mindre överskott. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2018-05-21 

 Återrapportering till Östra Göinge kommun (ifrån Östra Göinge GK) 
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§ 80 
 

Delårsrapport per den 30 april 2018 
Dnr: KS 2018/00573 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport per den 30 april är framtagen avseende verksamhet och det ekonomiska 

resultatet. Det är en förenklad uppföljning med tonvikten lagd på prognos för helåret 2018. 

 

Nytt för år 2018 gällande verksamhetsmålen är att förvaltningen planerat in delmål för 

respektive år för att säkerställa att Mål- och resultatplanen uppnås. Det är prognosen av 

delmålen för 2018 som avses i rapporten.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 6 april 2018 

 Delårsrapport, daterad den 30 april 2018 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 26 
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§ 81 
 

Reviderad Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-
2021  
Dnr: KS 2018/01028 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Skattesatsen fastställs till 20,99 per skattekrona för år 2018, dvs en oförändrad 

skattesats 

 Reviderad mål- och resultatplan 2019, med flerårsplan 2020-2021 inklusive drifts-, 

investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, fastställs.  

 Kommunstyrelsen ges rätt att under 2018 nyupplåna totalt 130 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos per 2018-04-27 samt är uppräknad med aktuella volymer.  

 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2018-06-07 

 Reviderad mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 
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§ 82 
 

Riktlinjer för dataskydd 
Dnr: KS 2018/00923 

Kommunstyrelsens beslut 

  Riktlinjerna antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, att tillämpas. GDPR står för 

General Data Protection Regulation och innebär ett nytt regelverk för hur man får behandla 

personuppgifter. Den gällande personuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya förordningen. 

Som ett led i förberedelserna har ett förslag till riktlinjer tagits fram för att på en övergripande 

nivå ange hur personuppgifter ska hanteras. Riktlinjerna ska ge vägledning utifrån 

utgångspunkterna i personuppgiftsbehandling och hur arbetet ska organiseras. Förvaltningen 

kommer att komplettera riktlinjerna med mer konkreta rutiner för hantering av de 

registrerades rättigheter.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 maj 2018 

 Riktlinjer för dataskydd 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 35 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson, stabschef 
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§ 83 
 

Analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet 
Boende - 2017 
Dnr: KS 2018/00578 

Kommunstyrelsens beslut 

 Analysrapporten godkänns.   

 Analysrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för presentation och debatt.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 

beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 

Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna 

lyfts fyra utmaningsområden fram och ett av dessa är området Boende. Till dessa områden 

kopplas sedan av kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av kommunstyrelsen 

beslutade strategier. En viktig del i styr- och ledningsmodellen är att kunna säkerställa vilka 

resultat som har blivit följden av de uppställda målen och tydliggöra dessa. 

Från och med i år pågår en utvidgad uppföljnings- och utvärderingsprocess. Som ett led i 

detta arbete har förvaltningen arbetat fram en Verksamhetsrapport inom området Boende och 

den har presenterats för kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades till ledningsutskottet för en 

politisk analys av mål och resultat och nu har det arbetats fram en analys utifrån politiskt 

uppställda mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 26 april 2018 

 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Boende 

– 2017 

 Verksamhetsrapport Boende 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 32 
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§ 84 
 

Slutrapport från Jämställdhetsberedningen: Jämställdhet i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00195 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Jämställdhetsberedningens slutrapport fastställs.  

 

Anders Bengtsson, Lena Dahl Wahlgren, Sven-Arne Persson, Curt Antonsson, Bo Lätt och 

Tommy Persson (samtliga S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jämställdhet  
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen och brukar 

definieras: att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

livets alla områden. Jämställdhet ser till relationen mellan kvinnor och män som grupper. 

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och ett omistligt värde i en demokrati. 

Jämställdheten är reglerad i lag och ska tillämpas på alla områden i samhället. Genom sin 

betydelse för befolkningens vardagsliv och -förutsättningar är kommunen en viktig aktör för 

att verka för ett lokalsamhälle som är jämställt med avseende på kommunen som arbetsgivare 

och som ansvarig för välfärdstjänster gentemot kommuninnevånarna.  

 

Jämställdhetsintegrering  
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv 

fortlöpande ska finnas med i beslut, uppföljning och analys av resultat. Alla individbaserade 

resultat redovisas könsuppdelat. Strategin ska tillämpas av de aktörer som deltar i ordinarie 

beslutsfattande och resultatuppföljning. En förutsättning för framgång är att aktörerna har 

tillräckliga kunskaper inom området jämställdhet. 

 

Jämställdhetsintegrering enligt Göingemodellen 

Politikerna uttrycker sin vilja genom att efterfråga värden och resultat i ett långsiktigt 

perspektiv i form av inriktningar och resultatmål. 

Tjänstemännens roll är att förverkliga den politiska viljan i genomförandet av uppdragen. De 

politiska inriktningarna och målen omsätts i verksamhets- och handlingsplaner och 

uppmärksammas av chefer i den dagliga styrningen och dialogen med medarbetarna. 

 

Chefer och medarbetare tillåts och förväntas ha stor påverkan på uppdragens utförande. 

Resultat skapas i det dagliga arbetet genom enskilda medarbetares beslut i samspel med 

göingebon. 
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Ständiga förbättringar drivs fram genom systematisk uppföljning och analys av arbetets 

resultat. När det kommer till jämställdhet, behöver verksamheterna analysera sina resultat 

könsuppdelat, ringa in ojämställdhetsproblem, genomföra förbättringsåtgärder och följa upp 

sina insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten går vidare till politiken i den årliga 

verksamhetsrapporten.  

 

Det är således verksamheternas medarbetare och chefer som utifrån en politisk inriktning 

formulerar konkreta aktiviteter för ökad jämställdhet i sina ordinarie handlingsplaner utifrån 

verksamhetens resultat och göingebornas behov och rapporterar tillbaka resultaten till 

politiken. Principerna nedan utgör en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering 

utifrån Göingemodellen. 

 

Principer för jämställdhet 

 

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att bekämpa 

    diskriminering på flera grunder och andra missgynnanden. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 

    för ett demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet.  

5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och landskap är 

    nödvändigt för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.  

6. Handlingsplaner och program med tillräckliga resurser är nödvändiga verktyg för att 

    främja jämställdhet. 
(Källa: Den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR) 

 

Inriktning: Jämställd kommunal service år 2025 

År 2025 är Östra Göinge kommuns verksamheter jämställdhetsintegrerade.  

Genom beslut och i det dagliga genomförandet säkerställer kommunens politiker och 

tjänstemän ett jämställt bemötande och en god och likvärdig samhällsservice åt göingeborna, 

fri från osakliga skillnader på grund av kön.  

Med principerna och inriktningen ovan som grund, efterfrågar jämställdhetsberedningen ett 

medvetet och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med 

Göingemodellens systematik. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 15 mars 2018 

 Slutrapport från Jämställdhetsberedningen 

 Protokoll från Jämställdhetsberedningens avslutande möte 2018-05-04 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 31 

 

Beslutet skickas till: 

Politisk planeringsberedning 

Förvaltningsledningen 

Kvalitetsstrateg 
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§ 85 
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 Dnr: KS 2018/01022 

Kommunstyrelsens beslut 

 För att beviljas ekonomiskt bistånd ska mottagaren vara skyldig att göra 

motprestationer, såsom att utföra arbete, utifrån egen förmåga.   

 Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas till personer med utvisningsbeslut eller till Eu-

migranter eller till personer som uppehåller sig illegalt i landet, s.k. papperslösa. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inflyttningen till Östra Göinge har under de senaste fem (5) åren lett till en befolkningsökning 

på nästan nio (9) procent eller drygt 1 100 personer. En icke obetydlig andel av de inflyttade 

är nyanlända utan utbildning eller arbete.  

 

Vägen till arbete för nyanlända är mycket lång i Sverige. För de allra flesta betydligt längre 

än de två år som etableringsperioden varar. Det betyder att alltför många blir beroende av 

ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. I Östra Göinge bedöms kostnadsökningen för 

ekonomiskt bistånd i år (2018) bli sextio (60) procent jämfört med 2017, vilket motsvarar 

drygt sex (6) miljoner kr. Alla nu tillgängliga prognoser pekar på att kostnadsutvecklingen 

kommer att fortsätta.  

 

För att bryta utvecklingen ska Östra Göinge:  

 arbeta ännu hårdare för att stödja fler till arbete och studier,  

 ställa tydliga krav på att den som har förmåga ska arbeta, studera eller praktisera för 

att erhålla ekonomiskt bistånd, samt  

 inte bevilja ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att vistas varaktigt i 

Sverige.  

 

Yrkanden på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 

utredas mer genomförligt. 

Anders Bengtsson (S) yrkar i andra hand att ordförandens förslag avslås. 

 

Beslutsgång, förstahandsyrkandet 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från denne själv, ett yrkande om återremiss och ett 

avslagsyrkande från Anders Bengtsson (S) 
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Ordföranden ställer först yrkandet om att ärendet återremitteras mot att ärendet ska avgöras 

idag. 

Ordföranden finner att styrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Anders Bengtsson (S) begär omröstning. 

 

Omröstning 
Ordföranden förklarar att den som är för att ärendet avgörs idag röstar JA medan den som vill 

att ärendet återremitteras röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M)  JA 

Erling Emsfors (M)  JA 

Sofia Nilsson (C)  JA 

Ytte Hjert (L)  JA 

Marie-Louise Fredin (KD)  JA 

Ulf Holmén (MP)  JA 

Anders Bengtsson (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Lena Dahl Wahlgren (S)  NEJ 

Curt Antonsson (S)  NEJ 

Bo Lätt (S)   NEJ 

Tommy Persson (S)  NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD)  JA 

 

Ordföranden finner att styrelsen med röstsiffrorna 7 för JA och 6 för NEJ har beslutat att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsgång, andrahandsyrkandet 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) yrkande att avslå förslaget. 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse kommunchef , daterad den 5 juni 2018 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens individutskott  

Cecilia Flood, Chef för VO Inflyttning och arbete 
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§ 86 
 

Ny ägare IT kommuner i Skåne AB 
 Dnr: KS 2018/00841 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avsiktsförklaring angående Osby kommun som ny ägare i IT kommuner i Skåne AB 

godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hörby kommun, Höör kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt 

bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. Syfte med bolaget är att ägarkommunerna 

genom samverkan bättre ska klara en rad utmaningar som man står inför. De nuvarande 

ägarna har antagit bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 

 

Osby kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne 

AB. Av den anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett nytt 

delägarskap i bolaget arbetats fram. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt 2018-05-14 

 Avsiktsförklaring med bilagor. 

 

Beslutet skickas till: 

IT kommuner i Skåne AB 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Osby kommun 
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§ 87 
 

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen år 
2017, avseende om verksamheten är ändamålsenlig och 
inom ramen för kommunens befogenheter 
Dnr: KS 2018/00888 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunens hel- eller delägda bolag, Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings 

AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, AB Östra Göinge 

Fastigheter nr 1 och CEISS AB har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med 

fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter 

som anges i bolagsordningarna. 

 

Beslutsnivå  
Beslut i kommunstyrelsen och delgivning till kommunfullmäktige. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska varje år, senast den 30 juni, genom särskilt beslut ta ställning till om 

de bolag som kommunen äger helt eller delvis bedrivit sin verksamhet i enlighet med det i 

bolagsordningen angivna ändamålet och dessutom om verksamheten har bedrivits inom ra-

men för de kommunala befogenheterna. Bolagens ändamål och de kommunala befogenheter 

som gäller för respektive bolag framgår av bolagsordningarna. 

 

Ett viktigt underlag för kommunstyrelsens ställningstagande är lekmannarevisorernas gransk-

ningsrapporter som ska biläggas revisionsberättelsen från de förtroendevalda revisorerna och 

som dessutom ska tillställas kommunstyrelsen direkt. Genom ägardirektiv har lekmannarevi-

sorerna ett särskilt ansvar att i granskningsrapporterna bedöma bolagens verksamhet med 

hänsyn till ändamålsuppfyllelse, måluppfyllelse och om verksamheten bedrivits inom ramen 

för de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag. Lekmannarevisorerna ska 

snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolagen brister i dessa avseenden. 

 

Som underlag för sitt ställningstagande har kommunstyrelsen därutöver genomfört regel-

bundna koncernmöten under 2017 och bolagen har redovisat sin verksamhet vid kommunsty-

relsens sammanträden. Vidare ingår bolagens årsredovisningar i koncernens årsredovisning 

som fastställs av kommunfullmäktige 

 

Den sammantagna bedömningen utifrån granskningsrapporter och övrigt underlag är att bola-

gens verksamhet har bedrivits enligt fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål 

och kommunala befogenheter som anges i bolagsordningarna. 
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De bolag som ingår i kommunstyrelsens uppsikt 2017 är Göingehem AB, Östra Göinge Ren-

hållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, AB Östra Göinge 

Fastigheter nr 1 och CEISS AB. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 22 maj 2018 

 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende 2017 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 34 
 

Beslutet skickas till: 

Bolagen 

Revisorerna 
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§ 88 
 

Antagande av detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. 
Bastholmen 
Dnr: KS 2015/00181 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. 

Bastholmen, Broby. 

 

Beslutsmotivering 
Förslaget till detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. har genomgått samråd och granskning. 

Inkomna synpunkter har hanterats och planförslaget bedöms uppfylla Plan- och bygglagens 

regler om avsedd markanvändnings lämplighet. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

För verksamhetsområdet Bastholmen i Broby finns en gällande detaljplan som vann laga 

kraft år 2002. Planen anger markanvändningen till industri samt lagerverksamhet. I samband 

med att Östra Göinge kommun planerar att förtäta Broby centrum behövs en ny lokalisering 

av bensinstationen. Den södra delen av Bastholmen, med skyltläge mot väg 119 har bedömts 

som en lämplig placering för en ny lokalisering av bensinstationen.  

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med 

närhet till både väg 19 och 119. Det vidare syftet med planen är även att säkerställa 

naturmark till förmån för djur- och växtliv samt för att främja ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten.  

 

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga 

Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen av 

planområdet avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning 

föreslås ett naturområde längs med väg 19.  

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut den 25 

februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och 

granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018. 

Planförslaget bedöms vara färdigt för antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 11 april 2018 

 Antagande planbeskrivning Broby 59:1 mfl (Bastholmen) 
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 Antagande plankarta Broby 59:1 mfl (Bastholmen) 

 Granskningsutlåtande Broby 59:1 

 Fastighetsförteckning Bastholmen 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 30 
 

Beslutet skickas till: 

Plan- och byggenheten, Ida Nilsson 
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§ 89 
 

Detaljplan för Triangeln 15 m.fl. i Knislinge (fd 
Strumpfabriken) 
 Dnr: KS 2018/00717 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan 

för Triangeln 15 med flera i Knislinge. 
 Kommunchefen får även i uppdrag att genom standard planförfarande samråda 

om planförslaget med berörda, samt skicka ut för granskning före beslut om 
antagande. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inför markanvisning och exploatering av området behöver frågan om utformning och 

lämplighet för bostadsbebyggelse utredas och prövas i detaljplan enligt Plan- och bygglagen. 

Som en del i att genomföra den fördjupade översiktsplanen för Knislinge har 

samhällsbyggnadsavdelningen för avsikt att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Triangeln i 

Knislinge (platsen för den före detta strumpfabriken). Syftet med detaljplanen är att ändra 

tillåten markanvändning från industri till bostäder, park och parkering för att möjliggöra 

framtida exploatering. Arbetet samordnas med sedan tidigare givna planuppdraget för 

Lejonet 3 (Skofabriken). 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2018 

 Förstudie Hjärsåslilla, daterad den 18 december 2017 

 Förslag till planavgränsning av dp Triangeln mfl 
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§ 90 
 

Revidering av KFS 14 - Bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda 
 Dnr: KS 2018/00514 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda – KFS 14, daterad den 19 mars 2018.  
 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Det är ett normalt förfarande att röstmottagare som tjänstgör vid de allmänna valen har rätt 

till ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ett bestämt arvode. Arvoden regleras i KFS 14 

– bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagen av 

Kommunfullmäktige den 11 november 2014 § 76. Idag utgår ett arvode vid arbetet under 

valdagen jml 9 § i bilagan till KFS 14 på 0,31 § av det för året beslutade grundbeloppet per 

timme. Förtroendevalda har även jml 3 § rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Inför 

detta val är en möjlig lösning på resursbrist vid kommunens förtidsröstningslokaler att 

röstmottagare som är villiga kan tjänstgöra vid dem. Utifrån nuvarande arvodesreglemente 

kan de dock inte få arvode eller förlorad arbetsinkomst för detta då det inte är under 

valdagen.  Därför föreslås det att 2 § som reglerar vilka sammanträden som är 

ersättningsberättigade revideras så att en trettonde punkt läggs, så att arbete som 

röstmottagare i förtidsröstningslokal/vallokal på valdag läggs till och blir grund för förlorad 

arbetsinkomst och arvode. 

Det föreslås även att 9 § i bilagan till reglementet ändras så att arvode utgår under arbete i 

förtidsröstningslokal samt på valdag med 0,31 § av grundbeloppet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 maj 2018 

 Valnämndens förslag till beslut, daterat den 26 mars 2018 

 Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda – 

KFS 14, daterad den 19 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 91 
 

Upphävande av riktlinjer inom äldreomsorgen 
 Dnr: KS 2018/00705 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen upphäver de i sammanfattningen redovisade riktlinjerna. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inom socialtjänsten har det traditionellt varit så att man har haft riktlinjer för enstaka insatser. 

Ändrade förutsättningar gör att många kommuner går ifrån att ha ganska statiska riktlinjer 

och ersätter dessa med övergripande rutiner/vägledningar som snabbt kan anpassas ex. när 

det kommer prejudicerande domar, ändring i lag eller genom föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Förutom dessa är det naturligtvis socialtjänstlagen lagen som gäller i grunden.  

 

Verksamhetsområdeschefen håller på att ta fram en övergripande rutin/vägledning för beslut 

om insatser inom äldreomsorgen, den har som utgångspunkt att se hela kundens behov av 

stöd och även ” Det goda åldrandet” en strategi för äldres trygghet, hälsa och livskvalitet.  

En utredningsmetod, kundens behov i centrum (IBIC) kommer att implementeras inom Hälsa 

och Omsorg, den genomsyras av att se helheten. Rutinen beaktar även ” Det goda åldrandet” 

en strategi för äldres trygghet, hälsa och livskvalitet.  

 

Riktlinjer som föreslås upphävas: 

- Anhörigstöd fastställd 2011-04-13 

- Trygghetslarm fastställd 2004-12-14 

- Hjälp i Hemmet fastställd 2011-10-20 

- Särskilt boende fastställd 2004-12-14 

- Korttidsvistelse fastställd 2004-12-14 

 

 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse, daterad den 25 april 2018 

 Information om förslaget till övergripande rutin/vägledning för insatser inom 

äldreomsorgen 

  

Beslutet skickas till: 

Hemsidan Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 

Viveka Jansson, biståndshandläggare 

Veronica Bitzekis, biståndshandläggare 
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§ 92 
 

Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg - 
syskonförtur 
Dnr: KS 2018/00738 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Riktlinjer för förskola och 

pedagogisk omsorg, gällande syskonförtur, från och med den 1 januari 2019. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

 

Sammanfattning 
Idag har vi inte syskonförtur vid placering av barn i förskolan eller pedagogisk omsorg. Det 

kan innebära en mer komplicerad vardagssituation för familjer som har barn placerade på 

olika förskolor. Den föreslagna syskonförturen, syskon till redan placerade barn ges förtur 

till ledig förskola eller pedagogisk omsorg där äldre syskon är placerat, under förutsättning 

att barn med tidigare ködatum kan erbjudas annan plats, medför en mer trygg 

vardagssituation. 

Revidering av riktlinjer gällande syskonförtur föreslås gälla från den 1 januari 2019. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 24 april 2018 

 Förslag till reviderade Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 

 Bilaga 1, Utredning 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 18 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram 
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§ 93 
 

Avgift för insatsen Trygg hemgång 
Dnr: KS 2018/00758 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer avgift för insatsen Trygg hemgång enligt nivå 5, 

avgift för hemtjänst.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård har skett vid årsskiftet 2018. Detta 

innebär att kommunen behöver se över sin handläggning av vårdplanering och dess process. 

Strategin Det goda åldrandet framhåller vikten av att bibehålla oberoende för kunden och att 

denne får tillgång till god vård och omsorg när det behövs. Som ett led i detta kan en 

förändrad hemtagning (trygg hemgång) efter sjukhusvistelse ge denna möjlighet. 

Verksamhetsområdeschef för Hälsa och Omsorg har beslutat att införa ett ändrat arbetssätt 

genom att tillskapa ett team för Trygg hemgång. 

Den nya insatsen Trygg hemgång innebär att kunden får dagliga insatser för hemtjänst och 

hemsjukvård. Avgiften bör därför sättas till nivå 5 i nu gällande avgift för hemtjänst och 

gäller för de dagar kunden är inskriven i Trygg hemgång. Efter utskrivning från Trygg 

hemgång kan denna avgift anpassas efter de behov kunden har då.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Myndighet och administration, daterad den 25 april 2018 

 Information om Trygg hemgång den 19 april 2018 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 19 
 
 

Beslutet skickas till: 

Marita Nyström, enhetschef 

Viveka Jansson, biståndshandläggare 

Veronica Bitzekis, biståndshandläggare 

Jessica Nordberg, avgiftshandläggare 

Petra Axelsson, ekonomiassistent 
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§ 94 
 

Förslag till ny arbetsordning för Kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/00784 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Förslag till ny arbetsordning fastställs att gälla från den 15 oktober 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

En parlamentarisk kommitté har utvärderat den politiska organisationen på fullmäktigenivå. 

Kommitténs slutrapport fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträdet i mars 2018. 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning fick då i uppdrag att återkomma med de förslag 

till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning, och eventuella övriga styrdokument, 

som föranleddes av den politiska kommitténs förslag.  

 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning har nu tagit fram förslag till ny arbetsordning med 

de förändringar som följer av den parlamentariska kommitténs förslag och av kommunfull-

mäktiges beslut i mars. Den nya arbetsordningen, som börjar gälla 15 oktober 2018, innebär i 

huvudsak att fullmäktiges planeringsberedning upphör i och med den nya mandatperioden 

och att dess arbetsuppgifter övertas av kommunfullmäktiges presidium. Samtidigt inrättas ett 

samverkansforum mellan fullmäktigepartierna och presidiet, kallat gruppledarforum. I grupp-

ledarforum ingår fullmäktiges presidium och fullmäktigepartiernas gruppledare. Gruppledar-

na utses av kommunfullmäktige på förslag från respektive parti.  

 

Gruppledarforum är ett forum för samverkan mellan kommunfullmäktiges presidium och 

partigrupperna i kommunfullmäktige. Gruppledarforum syftar i stort till att upprätthålla en 

god kommunikation mellan presidiet och partigrupperna och till att utveckla kommunfull-

mäktiges arbetsformer. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 27 april 2018 

 Förslag till ny arbetsordning 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 33 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
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§ 95 
 

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 
 Dnr: KS 2018/00801 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har regelverk för OPF-KL, omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda som kan tillämpas på förtroendevalda som nytillträdde ett (eller flera) 

uppdrag efter valet 2014 eller senare samt PBF, bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda som kan tillämpas på förtroendevalda som före valet 

2014 tillträtt ett uppdrag. Östra Göinge kommun saknar tillämpningsanvisningar som syftar 

till att precisera och underlätta tillämpningen av PBF och OPF-KL i Östra Göinge kommun. 

Tillämpningsanvisningarna innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, 180508 

 Förslag till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 

Mikael Torberntsson 

Intranät/hemsida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-06-13 

Sida 32/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstemän på förvaltningen 

och enskilda ledamöter i styrelsen. Besluten kan inte hävas i efterhand men styrelsen kan 

närsomhelst återta delegationen. Alla delegationsbeslut ska redovisas för styrelsen vid nästa 

sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 juni 2018 

 Delegationsbeslut fattade i Public 360 i maj 2018 

 Delegationsbeslut FN SoL April 2018 

 Delegationsbeslut FN LSS April 2018 

 Delegationsbeslut ÄO April 2018 

 Försörjningsstöd flykting April 2018 

 Försörjningsstöd April 2018 

 Utredning behandling April 2018 

 Placeringar i förskola och fritidshem i maj 2018 
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§ 97 

 
Meddelanden för redovisning i juni månad 2018 
 Dnr: KS 2018/00028 

 

Förslag till beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 maj 2018 

 Inkomna synpunkter i maj 2018 

 Pensionsrådets protokoll, daterat den 22 maj 2018 

 Handikapprådets protokoll, daterat den 22 maj 2018 

 Statistik om förhandsbedömningar 
 




