
  

  

 

Protokoll Kommunstyrelsen  

2020-01-15  
Sida 1 av 11  
 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 
 

 

Ärendeförteckning 

 

§ 1 Verksamhetsrapport - Kunskap och kompetens 2020   

§ 2 Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport 

socialtjänst 2019 

  

§ 3 Förslag på biblioteksplan 2020-2023   

§ 4 Uppföljning av kapitalförvaltning sep - dec 2019   

§ 5 Internbudget för politiken 2020   

§ 6 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning   

    

 

 

 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2020-01-15 

Sida 2/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Tid och plats: 

 

Onsdag den 15 januari 2020, klockan 13:30-15:00 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Sofia Sommer (M), tjänstgörande ersättare 

Esbjörn Svensson (C) 

Anette Westerholm (C), tjänstgörande ersättare 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Miklos Liewehr (S) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Roberto Fumei (SD) 

  

Ersättare: Erling Emsfors (M), (§§ 3-6) 

Magnus Nilsson (KD) 

Roland Nilsson (V) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Ulrika Olsson, utvecklingsledare 

Mia Karlsson, avdelningschef 

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef (§§ 1-2) 

Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef (§ 1) 

Jan Carlson, enhetschef (§ 3) 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 15 januari 2020 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 6 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-15 

Datum då anslaget tas ned 2020-02-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Kommunchefen informerar 
 

Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om förvaltningens årsplan för 2020. 

 

Han informerar även om den nya förvaltningsorganisationen från och med den 1 januari 

2020. 
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§ 1 
 

Verksamhetsrapport - Kunskap och kompetens 2020 
Dnr: KS 2020/00117 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens resultatutskott får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport – 

Kunskap och kompetens 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning och Arbete (dock genomförd av tidigare verksamhetsområde 

Familj och Utbildning) har tagit fram en verksamhetsrapport gällande det prioriterade 

området Kunskap och kompetens. Ansvaret att analysera rapporten ligger på styrelsens 

resultatutskott. Analysen ska presenteras för styrelsen och sedan presenteras för fullmäktige 

och därefter debatteras. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 januari 2020 

 Verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Resultatutskottet 
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§ 2 
 

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport 
socialtjänst 2019 
Dnr: KS 2019/00807 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Analysrapporten godkänns. 

 

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 till dessa områden kopplas sedan av 

kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av kommunstyrelsen beslutade 

strategier. För att följa upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag 

för politiska analyser. Ett område inom den kommunala verksamheten – socialtjänsten – är 

dock inte direkt kopplat till något utmaningsområde men utgör likväl en ansenlig del av 

verksamheten. Av denna anledning har det tagits fram en verksamhetsrapport för detta 

verksamhetsområde och denna har presenterats för kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades 

till resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån 

uppställda mål och inriktningar. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Daniel Jönsson (M) yrkar ändring på resultatutskottets förslag med att ”och överlämnas till 

Kommunfullmäktige för presentation och debatt” stryks från beslutsatsen, med anledning av 

att socialtjänstrapporten inte tillhör den kategori av verksamhetsrapporter som går vidare till 

fullmäktige. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från resultatutskottet och ett ändringsyrkande från 

Daniel Jönsson (M). 

Ordföranden ställer förslaget och yrkandet mot varandra och finner att styrelsen bifaller 

Daniel Jönssons (M) ändringsyrkande. 

 
 

Beslutsunderlag’ 
- Resultatutskottets förslag, daterat den 27 november 2019 § 4 

- Socialtjänstrapport 

-  
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§ 3 
 

Förslag på biblioteksplan 2020-2023 
Dnr: KS 2019/00656 
 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen fastställer förslaget på biblioteksplan 2020-2023. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) föreskriver att kommuner och landsting ska ha en politiskt 

antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. 

 

Lagda förslag på biblioteksplan ger inriktning för den kommunala biblioteksverksamheten 

kopplat till de viktigaste prioriterade områdena i kommunen för åren 2020-2023. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 29 november 2019 

 Förslag på biblioteksplan 2020-2023 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 18 december 2019 § 67 

 

Beslut skickas till: 

Jan Carlson 
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§ 4 
 

Uppföljning av kapitalförvaltning sep - dec 2019 
Dnr: KS 2019/00004 

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 september till och med december år 2019. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 10 oktober 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 september 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 november 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 december 2019 

- Planeringsutskottets förslag, daterat den 18 december 2019 § 69 
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§ 5 
 

Internbudget för politiken 2020 
Dnr: KS 2019/01882 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Föreslagen fördelning av politikens budget 2020 fastställs. 

 

 
Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

 
Politikens budget för år 2020 är på totalt 7 686 000 kronor. Den är uppräknad med 173 000 

kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som avser partistöd, fasta 

arvoden och sammanträdesersättningar.  

 
Föreligger förslag om att politikens budget fördelas enligt följande:  

 
 Kommunfullmäktige 2 985 000 kr 
 Kommunstyrelsen 4 110 000 kr 
 Tillsyns- och tillståndsnämnden 462 000 kr 
 Överförmyndaren 86 000 kr 
 Valnämnden 43 000 kr  

 Totalt 7 686 000 kr  

 
 Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för  

 Revision 926 000 kr 

 Partistöd 502 000 kr 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandling, daterad den 19 december 2019 
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§ 6 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2020/00029 

Kommunstyrelsens beslut 

  Förslaget till reviderad delegationsordning i enlighet med nedanstående förslag antas. 

 

 
Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2020 träder den nya förvaltningsorganisationen i kraft. Med den följer ändrade 

verksamhetsområden, avdelningar och enheter. En handfull chefstjänster som har 

beslutanderätt enligt delegationsordningen byter därför antingen namn och/eller 

ansvarsuppgifter. Då Kommunstyrelsens sammanträde inte hinner inväntas ändrades 

delegationsordningen tillfälligt genom ordförandebeslut till dess att styrelsen kan pröva den. 

En större översyn av delegationsordningen pågår men under tiden behöver följande punkter 

ändras: 
 

Tillfälligt ändrad delegation enligt ordförandebeslut den 18 december 2019 

 

Punkt 4 

Beslut att lämna ut uppgifter i forskningssyfte är delegerat till verksamhetsområdeschefer 

inom Familj och utbildning, Inflyttning och arbete samt Hälsa och omsorg. Detta ändras nu 

till Utbildning och arbete samt Hälsa och omsorg. 

 

Punkt 113 

Beslut om årlig justering av måltidspriser ändras från verksamhetsområdeschef Familj och 

utbildning till Utbildning och arbete. 

 

Punkt 155 

Beslut att hyra ut lokaler max fem år åt gången ändras från avdelningschef för Fastighet- och 

fordonsservice till avdelningschef för Serviceavdelningen.  

 

Punkt 168 

Beslut om läsårstider ändras från verksamhetsområdeschef Familj och utbildning till 

Utbildning och arbete. 

 

Punkt 291 

Beslut om mottagande av elever i gymnasiesärskola ändras från verksamhetsområdeschef 

Familj och utbildning till Utbildning och arbete. 
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Övriga ändringar 

Utöver detta sker en omorganisering av handläggningsansvaret vad gäller ansökningar om 

särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Handläggningen överflyttas från 

kundtjänstpersonalen till biståndshandläggare på enheten för myndighet och utveckling. 

Därför bör delegationen att fatta beslut om särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

personer enligt punkt 165 även den flyttas från handläggare kundtjänst till 

biståndshandläggare. 

 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 14 januari 2020 

- Förslag till ny delegationsordning 
 
 

 

 


