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Tid och plats: 

 

Onsdag den 7 januari 2015, klockan 14:00-15:50 ,  kommunhuset Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M)  

Siv Larsson (M)  

Sofia Nilsson (C)  

Christina Panfalk (KD)  

Per-Olof Björnsson (FP)  

Ulf Holmén (MP)  

Ann Ahlbin (S)  

Anders Bengtsson (S)  

Sven-Arne Persson (S)  

Marcus Jeppsson (S)  

Annika Qvarnström (S)  

Pethra Wagnell (SD), tjänstgörande ersättare för Aage Kvant (SD)  

Mats Rosenqvist (SD)  

  

Ersättare: Erling Emsfors (M)  

Martin Skagerholm (M)  

Marie-Louise Fredin (KD)  

Lena Olsson (S)  

Birthe Nilsson (S)  

Curt Antonsson (S)  

Daniel Petersén (S)  

Lena Dahl Wahlgren (V)  

Kristoffer Persson (SD)  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg , kommunchef 

Bengt Magnstedt, revisor 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2015-01-07 , § 7 

Måndagen 2015-01-12 kl. 10.00 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 17 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 
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Anslag om justering  
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-01-07     

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-07                                                Paragraf 8 

Datum då anslaget tas ned 2015-01-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 

 

 

 

Anslag om justering  
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-01-07     

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-12                                  Paragrafer 1-6 och 8-17 

Datum då anslaget tas ned 2015-02-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 1 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-11-30 
Dnr: 2014/136 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för 

portföljens sammansättning och avkastning per den 30 november 2014. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2014-12-17 § 105 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2014-12-02 

 Redovisning för kapitalförvaltningen per den 30 november 2014. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 2 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: 2014/153 

Kommunstyrelsens beslut 

 Delegationsordningen revideras enligt förslag 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till revidering innebär  

- 1:e socialsekreterare får delegation att besluta i ärenden som nu endast delegerats till 

enhetschef.  

- individutskottet får delegation att fatta beslut ”uppföljning efter avslutad utredning” enl. 

11 kap. 4aSoL  

- titel för delegat ”samordnare” i kulturärenden ändras till kulturansvarig. 

- Beloppsgränsen för handläggare att besluta om bostadsanpassningsbidrag höjs till tre 

basbelopp 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2014-12-16 § 47  

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-02 

 Förslag till reviderad delegationsordning 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mirjam Englund, enhetschef 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Rebecca Klintefors, systemförvaltare 

Carina Björk, handläggare 

Hemsidan 
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§ 3 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: 2014/153 

Kommunstyrelsens beslut 

 Delegationsordningen revideras enligt förslag 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Claes Jansson har aviserat behov av förändring i delegationsordningen. 

Punkten 2.45 ”utse räddningsledare” kan tas bort eftersom detta regleras i Lagen om skydd 

mot olyckor (LSO). Vidare bör under punkten 1.22 ”Anställning av personal inom 

räddningstjänsten” ändras så att, förutom räddningschefen, även operativa chefen kan anställa 

personal inom räddningstjänsten 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2014-12-17 § 106 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-03 

 Räddningschefens tjänsteskrivelse 2014-10-31 

 Förslag till reviderad delegationsordning 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Claes Jansson, räddningschef 

Hemsidan 
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§ 4 
 

Förändring av Näringslivsarenan 
Dnr: KS 2014/01136 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen beslutar om nya riktlinjer för Näringslivsarena Östra Göinge, som 

ersätter beslut om Näringslivsplattform, Kf 2011-10-20 § 119 samt Reglemente för 

Näringslivsarena Östra Göinge, Kf 2012-03-22 § 27, vilka därmed upphävs. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Riktlinjer för Näringslivsarena Östra Göinge 2.0 fastställs och ersätter Riktlinjer för 

Näringslivsarena Östra Göinge, KS 2012-03-07 § 44.  

 

Beslutsmotivering 
Näringslivsarena Östra Göinge har verkat sedan april 2012. Syftet med arenan har varit att 

utgöra ett forum för dialog och samverkan mellan kommunen och näringslivet i Östra Göinge 

med fokus på strategiska näringslivsutvecklingsfrågor såsom kommunikationer, infrastruktur, 

kompetensförsörjning och platsmarknadsföring. Det kan konstateras att syftet inte uppnåtts 

och att en ny och mer flexibel lösning ska eftersträvas. Parterna i Näringslivsarenans styrelse 

är överens om den nya inriktningen. 
 

Beslutsnivå  
1. Kommunfullmäktige 

2. Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsarena Östra Göinge har verkat sedan april 2012. Syftet med arenan har varit att 

utgöra ett forum för dialog och samverkan mellan kommunen och näringslivet i Östra Göinge 

med fokus på strategiska näringslivsutvecklingsfrågor såsom kommunikationer, infrastruktur, 

kompetensförsörjning och platsmarknadsföring. Det kan konstateras att syftet inte uppnåtts 

och att en ny och mer flexibel lösning ska eftersträvas. Parterna i Näringslivsarenans styrelse 

är överens om den nya inriktningen. 

 

Näringslivsarena Östra Göinge kom till som ersättning för det samarbete som tidigare ägde 

rum mellan kommunen och det lokala näringslivet i Göinge Näringslivs styrelse. Därför var 

det vid den tidpunkten viktigt att formalisera arenastyrelsens uppdrag och att reglera dess 

arbetsformer. Det skedde genom att kommunfullmäktige beslutade om Näringslivsarenans 

reglemente och valde dess styrelseledamöter medan kommunstyrelsen beslutade om 

arenastyrelsens arbetsordning. 

 

Under de dryga två år som gått sedan Näringslivsarenans styrelse började sitt arbete har en 

fortlöpande diskussion om uppdraget och arbetsformerna förts. Denna har lett fram till att  
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Forts. § 4 

 

parterna i styrelsen enats om att föreslå förändringar i syfte att öka flexibiliteten genom 

kortare beslutsvägar och genom att skilja på arbete med de långsiktiga strategiska 

näringslivsfrågorna och de kortsiktiga operativa. Därtill bör en tydlig koppling mellan 

Näringslivsarenans arbete och den kommande Näringslivsstrategin skapas. 

 

Föreliggande förslag innebär att Näringslivsarenan, precis som Näringslivsstrategin, 

fortsättningsvis blir en fråga för kommunstyrelsen.  

 

I syfte att få till stånd fördjupad samverkan mellan kommunen och näringslivet kring 

operativa näringslivsfrågor kommer kommunchefen ge näringslivschefen i uppdrag att forma 

arbetsgrupper för olika aktiviteter. 
 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) föreslår att ordet ”näringslivsprofil” byts ut mot ”representanter från 

näringslivet. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-12-16 

 Riktlinjer för Näringslivsarena 2.0 2014-12-17 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Karl-Axel Hill, näringslivschef 

Göinge Näringsliv Ek. för. 
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§ 5 
 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
Dnr: KS 2014/01029 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till införande av nytt insamlingssystem i 

fyrfackskärl för hushållsavfall från och med 2016-11-01. 

 

Ulf Holmén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Bilaga. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) har idag ett insamlingssystem för hushållsavfall 

som för flertalet abonnenter består av två 2-fackskärl, tre hinkkärl, en papperssäck, en 

plastsäck och en plastbox för farligt avfall. Insamlingssystemet upplevs av många abonnenter 

som krångligt och svårhanterligt. På styrelsens uppdrag har ÖGRAB granskat dagens 

insamlingssystem och jämfört det med andra system. Förutom egen statistik och bedömningar 

har tre utredningar från Hässleholm Miljö AB (HMAB) använts som underlag i 

granskningen. Studiebesök har gjorts i Lund och Eslöv för att studera alternativa system. 

 

Om systemet för insamling av hushållsavfall ska bytas, bedöms att detta måste ske i samband 

med upphandling av ny entreprenad för insamling av hushållsavfall, eftersom det även ställer 

krav på andra typer av insamlingsfordon. ÖGRAB skall upphandla ny entreprenad för 

insamling med avtalsstart 2016-11-01. 

 

Om byte inte görs till ett nytt insamlingssystem måste en investering göras för att byta 

utslitna och inkuranta kärl i det befintliga systemet. Det bedöms också att entreprenadpriset 

för insamling med befintligt system blir högre vid nästa upphandling, vilket antas innebära en 

mindre prisskillnad, jämfört med priset för insamling med ett 4-fackssystem. 

Investeringskostnaderna för ett nytt 4-fackssystem blir jämförelsevis högre, men totalt 

beräknas kostnadsskillnaden bli marginell. Sammantaget beräknar ÖGRAB att byte till ett 

nytt 4-fackssystem ger en merkostnad på ca 200 kr per år och hushåll. En kostnadsökning 

som kan finansieras utan särskild höjning av taxorna.   

 

Det som väger över för byte till ett 4-fackssystem är att det ger bättre förutsättningar att 

utveckla och förenkla den hushållsnära insamlingen för abonnenterna. Utredningar visar 

också att 4-fackssystemet ger miljömässiga vinster i form av förbättrad sortering och 

minskade transporter.   

ÖGRAB:s styrelse rekommenderar Osby och Östra Göinge kommuner att införa insamling av 

hushållsavfall i 4-fackskärl från och med 2016-11-01.   
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Holmén (MP) föreslår att ärendet återremitteras. Bilaga 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2014-12-17 § 107 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen 2014-11-17 

 Underlag för inriktningsbeslut avseende nytt insamlingssystem för avfall i Osby och 

Östra Göinge Kommun, ÖGRAB 2014-09-22 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

ÖGRAB 
Kenneth Liedman 
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§ 6 
 

Köp av fastigheten Glimåkra 3:18, före detta 
sågverksområdet i Glimåkra 
Dnr: KS 2014/01046 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om fastighetsreglering för köp av 

fastigheten Glimåkra 3:18 samt uppdrar åt kommunchefen att teckna avtalet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten vid Glimåkra Trävaruaffär AB, på fastigheten Glimåkra 3:18, har upphört sedan 
några år tillbaka. Till följd av fastighetens läge är det inte lämpligt att där etableras ny industriell 
verksamhet. Fastigheten behövs för byns framtida utveckling och samhällsplanering. 
Samhällsbyggnadsavdelningen har fört förhandlingar med fastighetsägaren och föreslår att 
kommunen köper fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2014-12-17 § 108 

 Tjänsteskrivelse samhällbyggnadsavdelningen 2014-11-20 

 Förslag till Avtal om fastighetsreglering 

 Kartskiss och ortofoto över Glimåkra 3:18 med omgivning 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Göinge Trollacenter 

Jan Carlson 

Kenneth Liedman 
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§ 7 
 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott 
Dnr: KS 2014/01156 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare samt till 

ordförande och vice ordförande i utskotten. 

Beslutet förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslås att nedanstående nominerade personer väljs till ledamöter och 

ersättare samt till ordförande och vice ordförande i utskotten 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 

Ledamöter: Patric Åberg (M), Christina Panfalk (KD), Ann Ahlbin (S), Marcus Jeppsson (S) 

Ersättare: Per -Olof Björnsson (FP), Eva Svensson (C), Anders Bengtsson (S), Daniel 

Petersén (S) 

 

Ordförande: Patric Åberg (M), 

Vice ordförande: Ann Ahlbin (S), 
 

Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott 
 

Ledamöter: Sofia Nilsson (C), Erling Emsfors (M), Elisabeth Johansson (MP), Sven-Arne 

Persson (S), Annika Qvarnström (S) 

Ersättare: Martin Skagerholm (M), Siv Larsson (M), Marie-Louise Fredin (KD), Lena Olsson 

(S), Birthe Nilsson (S) 
  

Ordförande: Sofia Nilsson (C) 

Vice ordförande: Sven-Arne Persson (S) 

 

Kommunstyrelsens individutskott 

 

Ledamöter: Per-Olof Björnsson (FP), Siv Larsson (M), Anders Bengtsson (S), Curt 

Antonsson (S) 

Ersättare: Martin Skagerholm (M), Elisabeth Johansson (MP), Lena Olsson (S), Birthe 

Nilsson (S) 
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Forts. § 7 

 

Ordförande: Per-Olof Björnsson (FP) 

Vice ordförande: Anders Bengtsson (S) 
 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 Partiernas nomineringar 

 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Gruppledare i de politiska partierna 

Hemsidan 
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§ 8 
 

Val av ledamot och ersättare i IT-nämnden i Skåne Nordost 
Dnr: KS 2014/01163 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 Patric Åberg (M) utses till ledamot och Ann Ahlbin (S) till ersättare i IT-nämnden i 

Skåne Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har att utse en ledamot och en ersättare i IT-nämnden i Skåne Nordost 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

IT-nämnden Skåne Nordost 
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§ 9 
 

Val av ordinarie ledamot och ersättare för samråd enligt 
överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter av färdtjänst och riksfärdtjänst 
Dnr: KS 2014/01160 

Kommunstyrelsens beslut 

 Till samrådet för färdtjänst och riksfärdtjänst utses till ordinarie ledamot Sofia Nilsson 

(C) och till ersättare Sven-Arne Persson (S) 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till samråd enligt 

överenskommelsen med Region Skåne/Skånetrafiken om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 
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§ 10 
 

Val av ombud till bolags- eller förbundsstämmor för 
mandatperioden 2015-2018 
Dnr: KS 2014/01157 

Kommunstyrelsens beslut 

 Nedanstående utses till ombud och ersättare i bolags- och förbundsstämmor 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Göingehem 

Ordinarie ledamot Sofia Nilsson (C). Ersättare Marcus Jeppsson 

 

Östra Göinge kommuns industrifastighetsbolag 

Ordinarie ledamot Ingvar Nilsson (MP). Ersättare Daniel Petersén 

 

Östra Göinge Renhållnings AB 

Ordinarie ledamot Magnus Nilsson (KD). Ersättare Anders Bengtsson 

 

CEISS AB 

Ordinarie ledamot Per-Erik Mattsson (M). Ersättare Annika Qvarnström 

 

Kristianstads Airport AB 

Ordinarie ledamot Patric Åberg (M). Ersättare Sven-Arne Persson 

 

Kommunassurans Syd  

Ordinarie ledamot Per-Olof Björnsson (FP). Ersättare Curt Antonsson 

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Ordinarie ledamot Patric Åberg (M). Ersättare Ann Ahlbin (S)  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 Partiernas nomineringar 
 

Beslutet skickas till: 

Valda ombud och ersättare 

Respektive bolag 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 18/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 
 

Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för 
Skåne Nordost 
Dnr: KS 2014/01164 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 Patric Åberg (M) och Ann Ahlbin (S) utses till ledamöter i Samarbetskommittén för 

Skåne Nordost 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har att utse två ledamöter till Samarbetskommittén för Skåne Nordost 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Nordost 
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§ 12 
 

Val av politisk representation till styrgruppen för 
gymnasiesamverkan i Skåne 
Dnr: KS 2014/01162 

Kommunstyrelsens beslut 

  Sofia Nilsson (C) utses till ledamot i styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen att utse ny ledamot i styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunförbundet Skåne 

Ulla Wram, verksamhetschef 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 20/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 
 

Val av politisk representation till styrgruppen för 
vuxenutbildningssamverkan i Skåne 
Dnr: KS 2014/01161 

Kommunstyrelsens beslut 

 Sofia Nilsson (C) utses till ledamot i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i 
Skåne. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen att utse ny ledamot i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunförbundet Skåne 

Ulla Wram, verksamhetschef 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 21/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 
 

Val av ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 
Dnr: KS 2014/01159 

Kommunstyrelsens beslut 

 Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses 
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) med kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande Ann Ahlbin (S) som ersättare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ombud till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomiska 

förening. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Vald ledamot och ersättare 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 22/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 
 

Val av ledamöter i kommunala pensionärsrådet (KPR) och 
kommunala handikapprådet (KHR) för åren 2015-2018 
Dnr: KS 2014/01158 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser till ordinarie ledamöter i KPR och KHR Sofia Nilsson (C) 

tillika ordförande, Sven-Arne Persson (S),tillika vice ordförande och Erling Emsfors 

(M) samt till ersättare Elisabet Johansson (MP), Annika Qvarnström (S) för åren 

2015-2018 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet och 

Handikapprådet i enlighet med den i riktlinjerna beslutade sammansättningen. 

De politiska partierna har nominerat de föreslagna personerna. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-08 

 
 

Beslutet skickas till: 

Valda ledamöter och ersättare 

KPR och KHR 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 23/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 
 

Information Skåne Nordost 
Dnr: 2014/197 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträden redovisas skrivelser och protokoll från styrelsen för 

Skåne Nordost samt kommunchefsgruppen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-10 

 Samarbetskommittén Skåne Nordost. styrelseprotokoll 2014-12-04, inklusive bilagor 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-01-07 

Sida 24/24 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 
 

Redovisning av delegeringsbeslut för december 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 

enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 

delegering. 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

Domar och beslut 

- Redovisning av domar och beslut, december månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

- Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS, FN, SoL, december månad 

 

Verksamhet stöd 

- Försörjningsstöd, november månad 

- Utredning/behandling, december månad 

- Annat bistånd december månad 

- Förhandsbedömning, december månad  

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning december månad 
 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

- Ledningsutskottets protokoll 2014-12-17 § 110 

- Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2014-12-16 §§ 43-45, 48-53  

- Individutskottets protokoll 2014-12-03 §§ 237-258  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-12-29 
 
 

 

 


