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Tid och plats: 

 

Onsdag den 15 maj 2019, klockan 13:30-15:30 i Kulturhuset, Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anette Westerholm (C), tjänstgörande ersättare 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Erling Emsfors (M) 

Sofia Sommer (M) 

Magnus Nilsson (KD) 

Ytte Hjert (L) 

Roland Nilsson (V) 

Lars Persson (SD) 

Roberto Fumei (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson (samhällsbyggnadschef), Tomas Carvonen 

(planeringsansvarig), Monica Dahl och Ulla Wram (VO-chefer), Mirjam 

Englund (enhetschef), Tommy Johansson (utredare) samt Rebecca Ohlsson 

(EU-samordnare), Andreas Sjölin (kommunsekreterare) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 15 maj 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragraf 

 

67 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Tid och plats: 

 

Onsdag den 15 maj 2019, klockan 13:30-15:30 i Kulturhuset, Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anette Westerholm (C), tjänstgörande ersättare 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Erling Emsfors (M) 

Sofia Sommer (M) 

Magnus Nilsson (KD) 

Ytte Hjert (L) 

Roland Nilsson (V) 

Lars Persson (SD) 

Roberto Fumei (SD) 

 

Övriga närvarande: Se närvarolista på nästa sida 

 

Justerare Anders Bengtsson (S) 

 

Justeringens utförande Måndag den 20 maj 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

68-76 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Övriga närvarande: 

 
Mirjam Englund, enhetschef (§ 68) 

Ulla Wram, VO-chef (§ 68) 

Theres Jeppsson, fastighetsförvaltare (§ 69) 

Sandra Cornmark, planarkitekt (§ 69) 

Yara Abdou, fastighetsförvaltare (§ 69) 

Johanna Holgersson, planarkitekt (§ 69) 

Madeleine Brodden, byggnadsinspektör (§ 69) 

Damir Ibrahimovic, avdelningschef (§§ 69, § 72) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 68-69, §§ 71-72) 

Rebecca Ohlsson, EU-samordnare (§§ 68-69, §§ 71-72) 

Monica Dahl, VO-chef 

Tommy Johansson, utredare (§§ 68-69, §§ 71-72) 

Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 70-72) 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§ 72) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-15 § 67 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-16 

Datum då anslaget tas ned 2019-06-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-05-15 

Sida 6/20 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-15 §§ 68-76 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-20 

Datum då anslaget tas ned 2019-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Incident i kommunhuset 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om den incident som ägde rum i kommunhusets 

kundtjänst under den 15 maj 2019. 

 

Rekryteringar 
Kommunchefen informerar om rekryteringen av ny ekonomichef samt tillsättningen av ny 

stabschef. 

 

Renhållningssamarbete 
Kommunchefen informerar om en förutsättningslös utredning kring samarbete med 

Bromöllas och Kristianstads kommuner samt ÖGRAB:s ägare Östra Göinge och Osby 

kommuner. 
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§ 67 
 

Försäljning av del av Broby 60:1 
Dnr: KS 2019/00578 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner ”Avtal om överlåtelse av del av fastighet” och uppdrar 

åt kommunchefen att verkställa försäljningen. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun äger idag ett mindre markområde om cirka 3900 kvm i Nöbbelöv. 

Markområdet är idag till största delen skogbevuxet. På grund av dess ringa areal och 

placering intill riksväg 19 är det inte en rationell äga för kommunen. Trafikverket har behov 

av mark för kompensationsåtgärder då delar av naturreservat Matsalycke tas i anspråk när 

riksväg 19 byggs om. Trafikverket har därför inkommit med en förfrågan om att förvärva 

markområdet. Markområdet har värderats av Värderingsbyrån till 56 000 kr i mars månad 

2019. Då markregleringen är en av ett flertal fastighetsregleringar för att möjliggöra utökning 

av naturreservat Matsalycke sker reglering av den kommunalägda marken till en privatägd 

fastighet. Trafikverket ansöker om och bekostar samtliga förrättningskostnader. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar tillägg till planeringsutskottets förslag med att paragrafen förklaras 

omedelbart justerad. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet och ett tilläggsyrkande 

från Patric Åberg (M). 

Ordföranden ställer planeringsutskottets förslag under proposition och finner att styrelsen 

bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer Patric Åbergs (M) tilläggsyrkande under proposition. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnads, daterad den 5 april 2019 

 Förslag till avtal om överlåtelse av fastighet 

 Värdeutlåtande från Värderingsbyrån 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 24 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 68 
 

Verksamhetsrapport för socialtjänsten år 2019 
Dnr: KS 2019/00807 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Resultatutskottet får i uppdrag att göra en politisk analys av verksamhetsrapporten 

och återkomma till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsrapporterna är en del av resultatstyrningen i Östra Göinge kommun. 

 

Verksamhetsrapport Socialtjänstrapport 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. 

 

Denna rapport beskriver resultatet av socialtjänstens arbete med barn och vuxna, men ej äldre 

(över 65 år) då utmaningsområdet åldrande redovisats i en separat verksamhetsrapport. 

Området försörjningsstöd och arbetsmarknad kommer inte heller att beskrivas i denna 

rapport, då den delen av socialtjänsten redovisas i verksamhetsrapporten för arbete och 

företagande. Likaså har barn och ungas förskola, skola och fritid beskrivits i 

verksamhetsrapporten för kunskap och kompetens, vilken även inkluderade elevhälsans 

arbete då denna regleras i skollagen. Rapporten lägger dock ett större fokus på barn och unga 

utifrån strategin En bra start i livet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 13 maj 2019 

 Verksamhetsrapport för socialtjänsten 2019  
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§ 69 
 

Utställning av översiktsplan 2019 för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/00638 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen och utställningsförslaget till 

översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut planförslaget enligt plan- och 

bygglagen. 

 Utställningen pågår mellan den 3 juni och den 30 augusti 2019. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att kommunens översiktsplan från 2012 ska 

aktualiseras.  För att politiskt leda och förankra arbetet tillsattes en tillfällig beredning med 

representation från alla partier i kommunfullmäktige. Det praktiska arbetet i förvaltningen har 

genomförts av en arbetsgrupp från Samhällsbyggnadsavdelningen och från Strategi och 

tillväxt. Under ledning av den tillfälliga översiktsplaneberedningen har ett samrådsförslag 

tagits fram som varit utställt för samråd 15 maj – 15 augusti 2018.  

 

Under samrådet genomfördes en bred dialog med medborgare, föreningar och 

intressegrupper. Öppna dialogmöten har genomförts i de fem största byarna. Särskilda 

dialogmöten har genomförts med elevrådet vid Göingeskolan, Idrottsalliansen, pensionärs- 

och handikappråden och elever vid Svenska för invandrare (SFI). Översiktsplaneberedningen 

var också närvarande vid Broby marknad för dialog kring förslaget till ny översiktsplan. Det 

har varit möjligt att lämna synpunkter via kommunens hemsida och sociala medier. Särskilda 

samrådsmöten har genomförts med länsstyrelsen och med övriga myndigheter och 

kommuner. 

 

Efter genomfört samråd avslutade den tillfälliga översiktsplaneberedningen sitt arbete i 

september 2018 och överlämnade i samband därmed samrådsförslag och inkomna synpunkter 

till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i enlighet med plan- och bygglagen. 

 

Under samrådet inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen som 

är en del av utställningshandlingarna. Flera synpunkter har föranlett anpassning och ändringar 

och finns nu inarbetade i föreliggande utställningsförslag. Bland annat har 

miljökonsekvensbeskrivningen utvecklats och omarbetats i enlighet med länsstyrelsens 

synpunkter.  
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunstyrelsen nu, efter genomförda revideringar,  besluta 

att ställa ut förslaget för granskning. Granskningstiden ska vara minst två månader.  

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar tillägg till planeringsutskottets förslag med att ”Utställningen pågår 

mellan den 3 juni och den 30 augusti 2019”. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet och ett tilläggsyrkande 

från Patric Åberg (M). 

Ordföranden ställer planeringsutskottets 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 Strategi och tillväxt, daterad den 3 april 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 27 

 Utställningshandlingar:  

o Samrådsredogörelse 

o Förslag till översiktsplan för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 70 
 

Verksamhetsuppföljning Lindgården (Vardaga) 
Dnr: KS 2019/00581 

Kommunstyrelsens beslut 

 Verksamhetsuppföljningen för Lindgården (Vardaga) godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Den sammantagna bedömningen är att Lindgården har väl utarbetade rutiner men att dessa 

inte alltid följs. De områden som särskilt sticker ut är avvikelsearbetet enligt SoL och den 

sociala dokumentationen. Avvikelsearbetet är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Grundliga utredningar kan ge svar som kan medverka till högre kvalitet och trygghet för 

kunder. 

 

Sammanfattande åtgärder 

 Verksamheten ska arbeta med sitt avvikelsearbete och implementera detta i hela 

personalgruppen. Det är viktigt att personalen känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet 

och har insikt om att det inte handlar om att finna syndabockar. 

 Vad gäller social dokumentation ska verksamheten tillsammans med kommunen 

säkerställa att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig och följer gällande 

föreskrift  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 27 mars 2019 

 Verksamhetsuppföljning för Lindgården (Vardaga) 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 25 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 

Monica Dahl 

Anneli Flink 

Liselott Nilsson-Klang Lindgården, Vardaga 
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§ 71 
 

Verksamhetsrapport för Åldrande år 2019 
Dnr: KS 2019/00704 

Kommunstyrelsens beslut 

 Resultatutskottet får i uppdrag att göra en politisk analys av rapporten och återkomma 

till Kommunstyrelsen senast i september 2019. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsrapporterna är en del av resultatstyrningen i Östra Göinge kommun. 

 

I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom utmaningsområdet 

åldrande. Verksamhetsrapporten omfattar kommunens öppna verksamhet för äldre, 

hemtjänst, särskilt boende, måltidsverksamheten, samt den kommunala hälso- och 

sjukvården.  

 

Analysen visar att antalet besökare till kommunens öppna verksamhet, som riktar sig till 

äldre, har minskat något jämfört med 2017. Det kan förklaras av att en mötesplats har 

avslutats och en är vilande under ombyggnation på Västanvid. Det finns däremot en trend att 

besök per aktivitetstillfälle ökar.  

 

Vår uppföljning visar att 51 % av de som är 80 år eller äldre bor kvar hemma utan insats 

vilket är två procentenheter bättre än 2017. Ett fortsatt arbete från kommunen att tillsammans 

med civilsamhället erbjuda möjligheter till aktiviteter som förbättrar folkhälsan ger 

förutsättningar att fler kan bo kvar längre i det ordinära boendet utan biståndsbedömd insats. 

 

En del av insatserna via den kommunala hälso- och sjukvården är av förebyggande karaktär 

för att exempelvis minska risken för fall. Även läkemedelsgenomgångar är en viktig del i det 

förebyggande arbetet.  

 

Hemtjänsten har under 2018 fortsatt haft ekonomiska utmaningar. Samtidigt upplever 

kunderna en mycket hög kundnöjdhet, vilket rankat kommunen bland de högsta i landet för 

andra året i rad. Under perioden 2015 – 2018 har antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat med 

knappt 12 %. Det kan förklaras med att de som idag beviljas insatser har större 

omsorgsbehov. Knislinge/Hanaskog är det område som haft störst ökning. Det som behöver 

förbättras är förmågan att möta variationen i efterfrågan och differensen mellan den fördelade 

tiden och den utförda tiden behöver minska. Satsningar på att höja frisknärvaron är också av 

vikt. 
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Det har skett en försämring avseende hur våra kunder i särskilt boende rankar omsorgen 

utifrån helhetsuppfattningen. På frågan hur man upplever sitt boende svarar 83 % att de är 

ganska eller mycket nöjda. Snittet för Skåne läns kommuner är 81 % och för riket är det 83 

%. Orsaken kan finnas i att endast 59 % är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som 

erbjuds och det finns en tydlig försämring avseende upplevelsen av maten och måltidsmiljön. 

De frågor som får mest positiva omdömen är att man upplever ett bra bemötande, känner 

förtroende för personalen och att man känner sig trygg på sitt boende. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 17 april 2019 

 Verksamhetsrapport för Åldrande år 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Monica Dahl, Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 
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§ 72 
 

Svar på remiss (SOU 2018:74) Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
Dnr: KS 2019/00311 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen yttrar sig över remissen ”Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” i enlighet med bifogat förslag till 

yttrande. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har valt att yttra sig över ”Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”. Remissvar ska ha inkommit till 

Finansdepartementet senast 17 maj 2019. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 4 april 2019 

 Förslag till yttrande 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 23 
 

Beslutet skickas till: 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se (i word-format) 

– Ange diarienummer Fi2018/03212/K och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet 
 
 

 

  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 73 
 

Firmatecknare för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/00582 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Daniel Jönsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande, Jonas Rydberg, 

kommunchef, Oscar Nilsson, ekonomichef, Katarina Brännlund, 

Verksamhetsområdeschef HR och digital utveckling, Mikael Torberntsson, 

verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad, Henrik Arvidsson, enhetschef, två i 

förening, till firmatecknare för Östra Göinge kommun.  

 Kommunstyrelsens tidigare beslut (§ 167/2016) angående firmatecknare upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny firmatecknare efter förändring av uppdrag efter valet samt 

förändring av förvaltningens organisation. Sofia Nilsson och Anna Bertram tas bort, Daniel 

Jönsson läggs till. Mikael Torberntsson står kvar i ny egenskap av Verksamhetsområdeschef 

för Samhällsbyggnad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 27 mars 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 26 
 

Beslutet skickas till: 

Daniel Jönsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande 
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§ 74 
 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans enligt 9 § 2 p. lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
Dnr: KS 2019/00647 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12 § 181 hävs. 

 Ekonomisk ersättning för personlig assistans ges utifrån underlag som styrker 

kostnaden, med maximalt det statliga schablonbeloppet enligt förordning om 

assistansersättning för det år då ansökan kom in. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har idag 22 assistansärenden enligt socialförsäkringsbalken, där 

kommunen betalar de första 20 timmarna/veckan och Försäkringskassan står för den del som 

överstiger 20 timmar. I dessa ärenden kontrollerar Försäkringskassan underlagen och beviljar 

därefter assistansbolagen ersättning enligt den statliga schablonen.  Schablonen fastställs 

varje år av regeringen i förordning om assistansersättning. För år 2019 är schablonen 299 

kronor i timmen. Försäkringskassan fakturerar sedan kommunen med detta belopp, vilket 

utbetalas i samtliga dessa ärenden. 

 

För att ha rätt till ekonomisk ersättning för personlig assistans av Försäkringskassan krävs att 

en persons grundläggande behov överstiger 20 timmar/vecka, i annat fall hänvisas till 

kommunens socialtjänst, och ersättning ges då enligt LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade). Det totala behovet av personlig assistans kan dock överstiga 20 

timmar/vecka (grundläggande behov + övriga behov). Dessa ärenden lyfts utifrån nuvarande 

delegationsordning till individutskottet. Östra Göinge kommun har i dagsläget tre ärenden 

gällande ekonomisk ersättning för assistans där de grundläggande behoven uppgår till mindre 

än 20 tim/vecka. I dessa ärenden har Kommunstyrelsen 2016 fattat beslut om att en lägre 

schablon ska gälla, nämligen den kostnad som kommunen har för assistans utförd i egen regi, 

för 2019 gäller 250 kr/tim. Om kostnaden överstiger denna summa ges ett avslag för del av 

fakturan.  
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Det finns ett rättsfall ifrån Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att en kommun kan 

kräva att anordnaren belägger varför dennes kostnader uppgår till det statliga 

schablonbeloppet. Tidigare praxis har gjort gällande att en kommun alltid ska utgå ifrån att en 

anordnares fakturerade belopp är skäligt upp till och med den statliga schablonen.  

Emellertid har kommunens beslut utifrån den nya rättspraxisen överklagats. Det ena ärendet 

har prövats av både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, som gett den enskilda rätt till den 

högre ersättningen eftersom underlag styrker kostnaden och ersättningen som begärs 

understiger det statliga schablonbeloppet. Förvaltningen har hävdat att de administrativa 

kostnaderna hos assistansbolaget överstiger kommunens administrativa kostnader och därför 

inte är rimliga, vilket domstolen inte håller med om. Det andra ärendet har förvaltningsrätten 

också hanterat och valt att återvisa till förvaltningen för förnyad handläggning, det är alltså 

inte möjligt att överklaga beslutet. I domen står hur kommunen bör handlägga ärendet och att 

det bedöms vara rimliga kostnader om underlagen styrker att kostnaden understiger det 

statliga schablonbeloppet. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 april 2019 

 Kommunstyrelsens beslut den 12 oktober 2016 § 181 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 april 2019 § 28 
 

Beslutet skickas till: 

IFO 
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§ 75 
 

Delegationsbeslut för redovisning i maj månad 2019 
Dnr: KS 2019/00002 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till utskott, enskilda förtroendevalda och 

tjänstemän på förvaltningen. Styrelsen kan aldrig häva delegerade beslut i efterhand men kan 

närsomhelst återta delegationen. Dessa beslut ska redovisas varje månad till styrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 10 maj 2019 

 Delegationslist VUX i april 2019 

 Annat bistånd mars 2019 

 Delegationsbeslut i P360 i april 2019 

 Delegationsbeslut LSS mars 2019 

 Delegationsbeslut ÄO mars 2019 

 Delegationsbeslut FN Sol mars 2019 

 Förhandsbedömning flykting mars 2019 

 Förhandsbedömning mars 2019 

 Försörjningsstöd flykting mars 2019 

 Försörjningsstöd mars 2019 

 Nyanställda i mars och april 2019 

 Placeringar i förskolan under april 2019 

 Utredning behandling mars 2019 
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§ 76 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i maj 
2019 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 10 maj 2019 

 Inkomna synpunkter i april 2019 
 
 

 

 


