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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-10-10 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-12 

Datum då anslaget tas ned 2018-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Bolagsredovisningar 
Per Fremark, VD, redovisar Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s ekonomi och verksamhet 

under halvåret. 

 

Arne Bertilsson, VD, redovisar Östra Göinge Renhållnings AB:s ekonomi och verksamhet 

under halvåret. 

 

Cecilia Alvesson, VD, och Tommy Johansson, ordförande, redovisar IT-kommuner i Skåne 

AB:s ekonomi och verksamhet under året. 

 

Henrik Loveby, VD och Magnus Nilsson, ordförande, redovisar Göingehem AB:s ekonomi 

och verksamhet under året. 

 

Remisser 
Rebecca Ohlsson, EU-samordnare, redovisar betänkandet ”En utvecklad översiktsplanering”. 

 

Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg, redovisar Tillitsdelegationens betänkanden. 

 

Båda betänkandena är ute på remiss och ska besvaras av Kommunstyrelsen vid efterföljande 

sammanträde. 

 

Lex Sarah 
Mirjam Englund, enhetschef, redovisar bakgrunden och åtgärderna som vidtagits gällande en 

upprättad Lex Sarah-anmälan där kommunens fax inte skrivit ut inkommande fax gällande 

individärenden. 
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§ 114 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
Dnr: KS 2018/00573 

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 2018. Av delårsrapporten 

framgår även periodens resultat för de kommunala bolagen i koncernen. 

 

Periodens resultat för kommunen är 65,4 miljoner kronor. För motsvarande period 2017 var 

resultatet 39,7 miljoner kronor. De stora skillnaderna ifrån tidigare år är finansiella 

intäkter/reavinster, samt att intäkter för skatter och statsbidrag ökat mer än kostnaderna i 

verksamheten. 

 

För helåret 2018 är prognosen 21,0 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. 

 

De prognostiserade budgetavvikelserna är i huvudsak följande: 

 Skatteintäkter -2 mnkr 

 Generella statsbidrag +17 mnkr 

 Demografiska förändringar inkl kapitalkostnader +3 mnkr  

 Verksamheternas prognoser -1,4 mnkr 

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 80,3 miljoner kronor vid periodens slut, att jämföras med 

81,7 miljoner kronor år 2017. Prognosen för året är en nettoinvesteringsvolym på 148,1 

miljoner kronor vilket är 28,2 miljoner kronor lägre än budget inklusive återanvisningar. 

Utfallet för helåret 2017 var 109,9 miljoner kronor. 

 

Måluppfyllelse 

Nytt för år 2018 är att förvaltningen sätter upp delmål för respektive år, med sikte på målen i 

Mål- och resultatplanen för 2016-2019. Dessa delmål kommer att användas för att 

prognostisera måluppfyllelsen med inriktning mot år 2019. Prognosen för 2019 färgkodas 

enligt följande: 

Grön - prognos - förväntas uppnå målet 

Gul - prognos - uppnår sannolikt målet 

Röd - prognos - uppnår inte målet 
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Svart - inget mått och därmed ingen prognos 

 

Av totalt 13 resultatindikatorer prognostiseras 11 uppnås eller sannolikt uppnås. De två som 

inte förväntas uppnås är inom grundskolan, där demografiska faktorer förändrat utgångsläget 

i en sådan stor omfattning att målet inte beräknas kunna nås. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 3 oktober 2018 

 Delårsrapport 2018-08-31 
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§ 115 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen per maj-augusti 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 perioden maj till och med augusti år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2018-04-05 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 maj 2018  

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 juni 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 juli 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 augusti 2018 
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§ 116 
 

Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2018 
Dnr: KS 2018/00127 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 2018-

08-31 och överlämnar den till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda intern kontrollplanen för 2018 ska uppföljning göras inom områdena 

inköp och upphandling (endast till 2018-12-31), attest, beslut till betalning äldreomsorg samt 

verkställighet av beslut om insats. De tre senare områdena följs upp per 2018-08-31 och 

rapporterna är bilagda ärendet. 

 

Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god för de områden som redovisas, slutlig 

bedömning för året presenteras vid slutredovisningen efter 2018-12-31. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2018 

 Uppföljning attest 

 Uppföljning beslut till betalning äldreomsorg 

 Uppföljning verkställighet av beslut om insats 
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§ 117 
 

Gallringsbeslut avseende Omsorg VO/LSS  
Dnr: KS 2018/01280 

Kommunstyrelsens beslut 

 Fnformationen i Omsorg VO/LSS och IFO gallras enligt lagstiftningen samt bevaras 

övrig information. 

 Sök- och sammanställningsmöjligheterna av informationen gallras i Omsorg VO/LSS 

och IFO. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hos Östra Göinge kommun har Omsorg VO/LSS och IFO och Familjerätt använts 2001–

2011. Systemet behöver avvecklas för att det inte längre finns någon support eller utveckling 

av det. Idag har samtliga verksamheter inom vård och omsorg samt socialt stöd gått över till 

Treserva. 
 

Informationen i systemet har delvis förts över till Treserva men återstående delar av 

informationen som ska bevaras för bl. a. forskning har omvandlats till digitala dokument. 

Dessa kommer att överlämnas till Sydarkivera som är arkivmyndighet åt Östra Göinge 

kommun avseende digital information. De bestämmelser om sekretess som finns i 

offentlighets- och sekretesslagen gäller för handlingar som överlämnas till arkivmyndighet. 

Sekretessen gäller även i förhållande till den avlämnande verksamheten. 
 

Den information som bevaras är personakter som rör barn inom LSS eftersom lagstiftningen 

kräver detta. När det gäller vuxnas personakter inom LSS så bevaras av forskningsskäl de 

akter på personer som är födda 5,15,25 varje månad. Inom vård och omsorg kommer samtliga 

patientjournaler att bevaras av forskningsskäl. 

Den information som bevaras inom IFO och Familjerätt är personakter som rör barn som 

placerats inom IFO samt personakter inom Familjerätt rörande adoption och faderskap 

eftersom lagstiftningen kräver detta. När det gäller övriga personakter inom IFO och 

Familjerätt så bevaras av forskningsskäl de akter på personer som är födda dag 5, 15, 25 varje 

månad.  
 

Genom att förstöra/gallra information i systemet Omsorg VO/LSS och IFO och plocka ut den 

information som ska bevaras och därefter stänga ned systemet så förloras möjligheten att göra 

avancerade sökningar och sammanställningar av informationen i databasen.  

Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den 

myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte bara för 

informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter som finns.  
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Detaljer kring hur uttaget har gått till och vilka sammanställningsmöjligheter som gallras 

framgår av följande dokumentation: 

 

- Leveransöverenskommelse 

- Systemdokumentation, arkiveras med uttaget hos Sydarkivera 

 
 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och Omsorgs tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2018 

 Leveransöverenskommelse 
 

Beslutet skickas till: 

Sydarkivera 

Maria Åkesson, arkivarie 
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§ 118 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2017/02039 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 30 juli 2018, antas. 

 4 kap. 255-256 p. i delegationsordningen ändras så att delegat är ”enhetschef” istället 

för ”stabschef”. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Bakgrund 

Kommunens förvaltning är, för att kunna genomföra de uppdrag den fått från politiken, 

beroende av att kunna ansöka om medel ifrån andra organ samt att kunna ingå avtal och 

överenskommelser med både offentliga organ och enskilda personer. Vissa ansökningar och 

överenskommelser görs som ett led i att verkställa beslut ifrån politiken eller överordnade 

befattningshavare inom förvaltningen. Ofta måste dock en tjänsteman besluta att på eget 

initiativ skicka in en ansökan eller sluta en överenskommelse. Då det initiativet ofta 

innehåller en hög grad av självständig bedömning faller det utanför ramen för verkställighet. 

Idag förekommer det att ansökningar som skickas iväg och överenskommelser som ingås inte 

hanteras av en tjänsteman som har fått det delegerat till sig. Det råder även oklarhet vad som i 

ansökningsförfarandet eller utarbetandet av överenskommelser som är delegation kontra 

verkställighet. Delegationsordningen är därför i behov av ett förtydligande här. 

 

Bakgrundsinformation 

Informationsavsnittet i inledningen av delegationsordningen föreslås ändras till en ny text där 

allmän information om delegering, delegering kontra verkställighet, överklagandeprocessen 

o.s.v. förklaras med utförligt än vad som är fallet idag. 

 

Ansökningar 

Att besluta att en ansökan om medel ska göras är ett delegationsbeslut. Att skriva ihop 

ansökan samt att skicka iväg den är verkställighet av föregående beslut. Delegaten kan ge en 

annan tjänsteman i uppdrag att verkställa. 

 

Delegationsordningens första kapitel föreslås därför få fyra nya punkter, 86-89, där 

ansökningar reglereras. 

 

- Kommunchefen får rätt att besluta att ansöka om medel från EU, statliga myndigheter 

och landsting/regioner (främst Region Skåne) för hela förvaltningens verksamhet, så 
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länge det ryms inom kommunallagens regler om kommunal kompetens. Exempel på 

detta är projektmedel från EU:s fonder. 

- På samma sätt som ovan får varje verksamhetsområdeschef rätt att göra samma sak 

inom ramen för verksamhetsområdets ansvarsområde, avdelningschef för sin 

avdelning och enhetschef för sin enhet. 

- Precis som med andra delegationsbeslut ska beslutet att ansöka göras skriftligen och 

delges Kommunstyrelsen. 

- Beslutet att ansöka kan antingen göras som ett självständigt beslut eller så utgör 

upprättandet av ansökan verkställandet av ett annat beslut. 

- Punkten är en generell punkt och gäller inte om en annan punkt i 

delegationsordningen reglerar en specifik sorts ansökan och vem som är delegat. 

- På grund av ovan utgår 2 kap. 13 § som reglerar ansökningar av projektmedel och 

EU-bidrag. 

 

Överenskommelser 

Att besluta att ett avtal eller annan överenskommelse ska ingås är ett delegationsbeslut. Att 

sedan upprätta ett avtal eller att teckna avtalet är verkställighet. Delegaten kan ge en annan 

tjänsteman i uppdrag att upprätta utkastet till avtal sam att teckna det. Det bör noteras att även 

om beslutet att ingå ett avtal upphävs av domstol kan avtalsvillkoren ändå vara civilrättsligt 

bindande för kommunen om motparten anses ha agerat i god tro. Det är därför viktigt att 

delegat och verkställare agerar i samförstånd samt att villkoren i utkast till avtal gås igenom 

med kommunens upphandlingsenhet som fungerar som avtalsstöd. 

 

Delegationsordningens första kapitel föreslås få fyra nya punkter, 90-93, där 

överenskommelser regleras. 

 

- Med ”överenskommelse” avses sådant som avtal, kontrakt och andra former av 

överenskommelser. 

- Kommunchefen får rätt att besluta om att ingå överenskommelser inom ramen för 

förvaltningens budget och den kommunala kompetensen, för hela förvaltningen. Detta 

då kommunchefen idag enligt 1 kap. 57 p. kan besluta om förvaltningens budget ska 

fördelas mellan verksamheterna. 

- På samma sätt får verksamhetsområdeschef ovanstående delegation för sitt 

verksamhetsområde, avdelningschef för sin avdelning och enhetschef för sin enhet.  

- Precis som med andra delegationsbeslut ska beslutet att ingå en överenskommelse 

göras skriftligen och delges Kommunstyrelsen. 

- Beslutet att ingå en överenskommelse kan antingen göras som ett självständigt beslut 

eller så utgör tecknandet av överenskommelsen en del av verkställandet av ett annat 

beslut. 

- Punkten är en generell punkt och gäller inte om en annan punkt i 

delegationsordningen reglerar en specifik sorts överenskommelse och vem som är 

delegat. 

 

Övriga ändringar 

Runt om i delegationsordningen lyder formuleringen i delegationspunkterna i stil med 

”tecknande av avtal, ”upprättande av avtal” etc. Dessa ändras till ”beslut att ingå avtal”. 
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Utöver detta noterades det att 2 kap. 18 § gällande mark- och fastighetsärenden utgör tre 

delegationspunkter i en. Denna delas nu i tre så att punkterna 19-20 tillkommer.  

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar tillägg till ordförandens förslag med att ”’4 kap. 255-256 p. i 

delegationsordningen ändras så att delegat är ”enhetschef” istället för ”stabschef’”. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från densamme samt ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner att styrelsen bifaller 

detsamma. 

Ordföranden ställer Patric Åbergs (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att 

styrelsen bifaller detsamma. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 juli 2018 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 30 juli 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan, intranät 
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§ 119 
 

Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda vid Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/01627 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
- Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner, inkl. bilaga, till förtroendevalda 

vid Östra Göinge kommun fastställs.   

- Bestämmelserna gäller alla vilka väljs till sådant förtroendeuppdrag som omfattas av 

bestämmelserna från och med den 30 oktober och efterhand de tillträder sina uppdrag.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att en ny mandatperiod för Kommunfullmäktige inleds ska bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda fastställas. Bilagda förslag är en revidering av de 

bestämmelser som gällt under mandatperioden 2015-2018.  

 

Förändringar föreslås i 14§ vad avser den tid en förtroendevald har på sig att inkomma med 

yrkande om ersättning.  

 

I bilagan till ersättningsbestämmelserna 7-8§§ föreslås att grundbeloppet ska vara lika med 

aktuellt riksdagsarvode, f.n. 65 400 kr/mån. Vidare föreslås justeringar i den fasta 

arvoderingen av olika befattningar, främst till följd av förändringar i den politiska 

organisationen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, daterad den 5 september 2018 

 Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 Bilaga till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-10-10 

Sida 16/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 
 

Ansökan om statlig medfinansiering till 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på 
kommunala gator 
Dnr: KS 2018/01091 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens ansökan om kollektivtrafikanläggningar 

samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator i 

Östra Göinge kommun 2019. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket arbetar med planer för statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder och 

trafiksäkerhetshöjande samt miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator. Den 15 juni fick 

kommunen underlag från Trafikverket för ansökan för år 2019. Senaste ansökningsdag var 

den 21 september 2017.  

 

Tidigare har Trafikverket efterfrågat rullande 3- årsplaner med årlig möjlighet för kommuner 

att lämna förslag till justeringar samt nya åtgärder för kommande år i den 3-åriga 

verksamhetsplanen. Trafikverket har inför detta års ansökan ändrat sina rutiner och 

efterfrågar nu endast ansökan gällande åtgärder för nästkommande år. 

 

Med utgångspunkt från kommunens planering för 2019, tidigare års ansökningar samt 

Skånetrafikens planerade åtgärder avseende hållplatser i kommunen har 

Samhällsbyggnadsavdelningen tagit fram och skickat in ansökan till Trafikverket och 

Skånetrafiken. 

 

Skånetrafiken planerar att bygga om hållplatsen vid Helge å, R119 Broby under 2019. Vid 

ombyggnationen bekostar kommunen utrustningen vid hållplatsen, exempelvis väderskydd 

och papperskorgar. Kostnaden för detta beräknas till 200 000 kr, medfinansiering söks om 

50%. Ansökan till Skånetrafiken redovisas. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en förprojektering gällande ombyggnation av 

Kviingevägen och tagit fram underlag för ansökan om statlig medfinansiering av projektet.  

Bidrag utgör högst 50 procent av total kostnad. Ansökan till Trafikverket redovisas. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen undersöker möjligheten att anlägga GC-väg på Kviingevägen 

från korsningen med Byavägen till Västra Hed. På aktuell sträcka är Trafikverket väghållare, 
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vilket innebär att åtgärder inom vägområdet skall godkännas av myndigheten. Status på 

denna del av projektet är att samhällsbyggnadsavdelningen undersöker möjliga sträckningar. 

Därefter kommer en förprojektering att genomföras. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad,, daterad den 20 september 2018 

 Skrivelse från Trafikverket, inkom den 14 juni 2017 

 Ansökan om statlig medfinansiering gällande trafiksäkerhetsåtgärder, daterad den 18 

september 2018 

 Ansökan om statlig medfinansiering gällande kollektivtrafikåtgärder, daterad den 4 

oktober 2018 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 121 
 

Förslag till begravningsombud 
Dnr: KS 2018/01572 

Kommunstyrelsens beslut 

 Erling Emsfors, , föreslås som begravningsombud för Östra Göinge 

kommun från och med den 10 oktober 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Strand inkom den 27 september 2018 med skrivelse till kommunen där han avsade sig 

uppdraget som begravningsombud. Erling Emsfors är nominerad till nytt begravningsombud.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 10 oktober 2018 

 Avsägelse av uppdrag som begravningsombud, daterat den 27 september 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Jörgen Strand  

Erling Emsfors 

Länsstyrelsen  
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§ 122 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml. 6 kap. 
8 a § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01416 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 123 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml. 6 kap. 
8 a § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01417 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 124 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 
8 a § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01419 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 125 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 
8 a § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01422 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-10-10 

Sida 23/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 126 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap 8a § Föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01424 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 127 
 

Faderskapsutredning jml. 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01535 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 128 
 

Faderskapsutredning jml. 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01536 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 129 
 

Faderskapsutredning jml. 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2018/01537 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 130 
 

Faderskapsutredning jml. 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2018/01538 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 131 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2018/01539 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 132 
 

Faderskapsutredning jml. 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2018/01540 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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