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Tid och plats: 

 

Onsdag den 9 mars 2022, klockan 10:30-15:40, i Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Siv Larsson (M) 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare för Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Ytte Hjert (C), tjänstgörande ersättare för Esbjörn Svensson (C) 

Therese Svensson Collin (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Ulf Gabrielson (M) 

Linn Alexandersson (M) 

Magnus Nilsson (KD) 

Sandra Frostensson (S) 

Roland Nilsson (V) 

Göran Svensson (SD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Nermina Crnkic, stabschef 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 11–17 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och Omsorg § 11 

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef §§ 15–18 

Linda Frodig, planarkitekt §§ 15–18 

Oskar Odd, nämndsekreterare §§ 11–16 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare  

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

 

Justeringens utförande Torsdagen den 10 mars 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

11 - 21 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

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 2022-03-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-10 

Datum då anslaget tas ned 2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Information från ordförande 
Patric Åberg (M) informerar kommunstyrelsen om att det sker ett lunchavbrott mellan 12:00-13:00. 

 

Bolagsredovisning från de kommunala bolagen 
Henrik Loveby (Göingehem AB), Cecilia Alvesson (Unikom), Per Erlandsson (ÖGRAB) och Per Fremark 

(SBVT) presenterar sin årsredovisning för kommunstyrelsen. 

 

Information från kommundirektören 
Merete Tillman informerar om att krisledningsstaben utifrån covid-19 har avslutats och att en krisledningsstab 

utifrån krisen i Ukraina har inletts. Krisledningsstaben syftar bland annat till att förbereda och rusta kommunen 

inför en eventuell flyktingkris. 
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§ 11 

 

Verksamhetsuppföljning Lindgården  
Dnr: KS 2021/00908 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen 

 Kommunstyrelsen beslutar om åtgärder enligt förslag  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skyldighet att följa upp och kontrollera privata verksamheter finns i 10 kap 8 §. 
Kommunallagen (2017:725)  
 

2021 års uppföljning av Lindgården visar ett mycket bra resultat. Tre områden ska åtgärdas 
av Lindgården men i övrigt har Lindgården ett väl utvecklat kvalitetsarbete. 

 
Lindgården är ett särskilt boende som drivs av Vardaga äldreomsorg AB Föregående 
verksamhetsuppföljning skedde 2018. 

 
Nuvarande verksamhetsuppföljning har skett under hösten 2021. Metoden har varit intervjuer 

samt granskning av olika dokument så som social dokumentation, hälso- och 
sjukvårdsdokumentation och avvikelser. Intervjuerna utfördes i omgångar utifrån frågemall. 
För att få en bild av om samtliga intervjuade professioner hade likvärdig kunskap om 

verksamheten, utfördes intervjuerna i olika grupperingar. Indelningen var vårdpersonal med 
representation från dag och natt, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans, sjuksköterskor 

för sig och verksamhetschef tillsammans med gruppchefer. 
 
Uppföljningen har följt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 samt 

andra styrande regelverk och föregående verksamhetsuppföljning. 
 

Varje område presenteras i en tabell och bedöms med färgerna grönt, gult och rött. Grönt 
visar att samtliga krav är uppfyllda, gult visar att det finns ett frivilligt förbättringsområde 
och rött visar att åtgärder behöver genomföras. Blått visar förbättringsåtgärder som åligger 

kommunen. 
 

Tre områden har markerats med rött och handlar om social dokumentation samt att 
personalen har förväxlat kommunens värdighetsgaranti med kommunens strategi. Dessa tre 
områden ska Lindgården ta fram en handlingsplan för att åtgärda. För övrigt visar 

uppföljningen ett mycket gott resultat med ett väl utbyggt kvalitetsarbete. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 2 februari 2022 

 Verksamhetsuppföljning Dnr KS 2021/00908–2 
 

Beslutet skickas till: 

Monica Dahl 
Anneli Flink 
Viveka Agramo 

Katarina Stoltz 
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§ 12 
 

Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 
Dnr: KS 2022/00519 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Det reviderade särskilda ägardirektivet för Göingehem AB, dnr. KS 2022/00519, 

fastställs. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun utövar styrning av sina kommunala aktiebolag genom bland annat 

ägardirektiv; dessa fastställs av kommunfullmäktige. Ägardirektiven gäller vanligtvis för fyra 
år i taget, precis som kommunens mål- och resultatplan.  

 
Nedanstående revideringar är gjorda i det aktuella underlaget. Samtliga förändringar är 
gulmarkerade i bilagan Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB, utkast 2022-02-03, med 

markerade förändringar. 
 

Allmänt 
Titulaturförändring. Kommunchef ersätts med Kommundirektör. 
 

2. Inriktning 
Följande stycke läggs till under det andra delkapitlet: ”För utvecklingen av Broby centrum 

ska Göingehem leda utvecklingen genom att producera nya bostäder i byns centrala delar, 
och i anslutning till resecentrum. För utveckling av Hanaskog ska Göingehem i hög grad 

bidra till utvecklingen av byn genom nyproduktion, förnyelse av bostadsområden och 
kringmiljöer (se även p. 3 st. 2 och 3).” 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 mars 2022 

 Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB, utkast 2022-02-03 med markerade 

förändringar 

 Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB, utkast 2022-02-03 utan markerade 
förändringar 

 

Beslutet skickas till: 

Henrik Loveby, VD Göingehem AB 
Merete Tillman, kommundirektör 
Hemsidan 
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§ 13 
 

Årsredovisning 2021 och prövning av ansvarsfrihet 
Dnr: KS 2022/00445 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive sammanställda räkenskaper för 

2021 godkänns och överlämnas till revisorerna. 

 
Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 45,2 mnkr för verksamhetsåret 2021 
vilket är starkare än tidigare år (35,9 mnkr).  

Årets resultat för kommunen uppgår till 32,4mnkr (27,0) vilket är 12,6 mnkr bättre än budget. 
Resultatet var även bättre än det som prognostiserades i delårsrapporten, men också bättre än 
den senaste gjorda prognosen efter november. Det som bidrog till den positiva utvecklingen 

var framförallt allt att flertalet finansposter redovisade budgetöverskott. 
 

De stora avvikelserna är: 
• Slutavräkning skatter +20,0 mnkr 
• Semesterlöneskuld +2,0 mnkr 

• Kommunens verksamheter -18,6 mnkr 
• Koncernens resultat efter finansiella poster + 16,4mnkr 
• Partiell inlösen -20 mnkr 

• Marknadsvärde värdepapper +9,7mnkr 
 

Verksamheternas avvikelse 

Finans redovisar för perioden ett överskott på 31,6 mnkr. Överskottet för perioden beror på 
avsättning av pensioner, semesterlöneskuld 2,0 mnkr, värdereglering av värdepapper på 

9,7mnkr samt slutavräkningen på motsvarande 20,0mnkr. 
Kommundirektören redovisar ett överskott för perioden på 3,8 mnkr. Överskottet beror 

främst på den resurs som är avsatt för kapitalkostnader. Övriga större avvikelser är på Hälsa 
och omsorg som redovisar ett underskott på 7,9mnkr. Underskottet beror framförallt på 
hemtjänsten 12,8mnkr samt ett överskott på köpta platser på motsvarande 6,3mnkr. 

Utbildning och arbete redovisar ett underskott på 15,1mnkr. Underskottet är hänförbart till 
köpta institutionsplaceringar, familjehem och skyddat boende på motsvarande 22,3mnkr. Ett 

överskott finns inom förskola och skola. 
 
Investeringar  

Under året redovisas investeringar om 68,8 mnkr varav 25,8 mnkr avser VA. 
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De största investeringarna avser förvärv av fastigheter och mark (7,1 mnkr), reinvesteringar 
fastighet (5,3 mnkr), Prästavångsskolans kök (10,2 mnkr), beläggning (4,0 mnkr) för 2021. 

Under året har projektet för nytt kommunhus i Broby haft kostnader om 
0,9 mnkr. De största projekten inom VA-verksamheten avser ledningsnät, verk och 

pumpstationer. 
 

Mål- och resultatplanen för 2020–2023 följs upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Resultatmålen skall vara uppfyllda vid den innevarande fyraårsperiodens slut. Bedömningen 
är att det kommer att ske en positiv positionsförflyttning fram till 2023 för samtliga 

resultatmål men skolans resultatindikatorer kommer inte uppnås. Ett utvecklingsarbete sker i 
verksamheterna skola och förskola samt inom hemtjänst utifrån resultat och ekonomi. 
 

Frisknärvaron var för helåret 2021 93,3 % (92,8 % för 2020). 
Kommunen har satt målet 95 % frisknärvaro. 2021 har den rådande pandemin fortsatt att sätta 

käppar i hjulet för att nå målet även om vi kan se en positiv trend. Ansvariga chefer och HR 
har tillsammans arbetat med riktade åtgärder. Initialt långa sjukskrivningar och 
återkommande frånvaro men också påbörjat ett hälsofrämjande arbete i verksamheter med 

hög frånvaro. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och medarbetarna för 
livsstilsfrågorna men vi hjälps åt med båda delarna. För att nå målet ett hållbart arbetsliv där 

medarbetarna blir sedda med en fungerande samverkan så har en åtgärd varit förstärkning av 
ledarskapet i våra verksamhetsområden. 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 25 februari 
2022 

 Årsredovisning 2021-12-31 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
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§ 14 
 

Uppföljning av interkontrollplan 2021-12-31 
Dnr: KS 2021/00004 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 2021-

12-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige 

 
Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

 Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2021 ska uppföljning göras inom områdena  

 

 Tillämpningen av villkoren avseende avrop i ramavtalen Fastighetstekniska arbeten – 
byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten.  

 Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas  

 Genomförande av utredning  

 Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för frånvaro följs  

 Att dokumentationen följer de framtagna riktlinjerna  

 Att projektredovisningen följer de framtagna riktlinjerna 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 20 februari 
2022 

 Rapport – Köp från ramavtal 

 Genomföra utredning 

 Inleds utredning 

 Projektredovisning 

 Om till och nybyggnation avseende kommunhuset 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
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§ 15 
 

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten En bra 
start i livet 2021 
Dnr: KS 2021/02615 

Kommunstyrelsens beslut 

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för beslut och analys 

Kommunfullmäktige, för presentation och debatt 

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 2020 - 23 som gäller under fyra år. I 

denna lyfts prioriterade områden 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.  
Verksamhetsrapporten rörande En bra start i livet 2021 överlämnades till resultatutskottet för en 

politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda mål och inriktningar.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 februari 2022 

 Analys av verksamhetsrapporten En bra start i livet 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

Verksamhetsområdeschefer 
Ekonomichef 
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§ 16 
 

Slutrapport från den Tillfälliga beredningen om skolans 
utveckling i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/00278 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Slutrapporten från den tillfälliga Beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge 

kommun fastställs. 

 
Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har under 2021 utarbetat ett förslag till en ny tillfällig 
kommunfullmäktigeberedning vars uppgift blev att arbeta med en mobilisering rörande 

skolans utveckling i Östra Göinge kommun. Beredningens uppdrag inriktades på att 
kunskapsinhämta fakta från våra egna verksamheter såväl som att ta del av extern kunskap 

och inspiration. Med anledning av detta fattade kommunfullmäktige den 18 februari 2021 
beslut om att inrätta beredningen; beredningens mandattid fastställdes från den 1 mars 2021 
till den 28 februari 2022. 

 
Den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun presenterar nu en 

slutrapport: Tvåhundratrettio 2030 i Östra Göinge kommun, Slutrapport från 
Skolberedningen (2022-02-16). 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 februari 2022 

 Slutrapport från den Tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge 

kommun, daterad den 16 februari 2022 

 Protokoll från den tillfälliga beredningens sammanträde den 16 februari 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsledningen 

Rebecca Ohlsson 
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§ 17 
 

Underlag inför årsstämmor 2022 med kommunala bolag 
m.fl. 
Dnr: KS 2022/00250 

Kommunstyrelsens beslut 

  Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag m.fl. godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun hel- eller deläger 8 aktiebolag – Göingehem AB, Östra Göinge 

Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, Kristianstad 
Airport AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Adda AB (tidigare SKL Kommentus 
AB) och Inera AB. Dessutom är kommunen medlem i Kooperativa hyresrättsföreningen 

Göingebygdens Trygga Hem och Kommuninvest ekonomiska förening. 
 
Vid bolagens m.fl. årsstämmor representeras kommunen av ett av kommunstyrelsen utsett 

ombud. Till stämmorna ska ombuden medföra underlag och fakta för respektive bolag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Staben, daterad den 27 januari 2022 

 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årsstämmor 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Ombuden i kommunala bolag, kooperativ hyresgästförening respektive ekonomisk förening. 
Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 
Ordförande och VD i Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge 

Vattentjänst AB och IT kommuner i Skåne AB 
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§ 18 
 

Antagande av plan för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS-plan för Östra Göinge) som tematiskt tillägg till 
översiktsplanen 
Dnr: KS 2020/02823 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar förslaget till plan för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS-plan) för Östra Göinge kommun, som ett tematiskt tillägg till 

Översiktsplanen. 
 

Beslutsmotivering 
Kommunen har enligt Plan- och bygglagens och Miljöbalkens regler möjlighet att i sin 

översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Föreslagna 
områden uppfyller enligt kommunens uppfattning lagstiftningens kritiker för att kunna utgöra 
LIS-områden, avseende lämplighet för landsbygdsutveckling, bevarande av strandskyddets 

syfte samt marginell påverkan sett till kommunens totala tillgång av strandskyddad natur. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-11-11 planeringsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till LIS-

plan för Östra Göinge kommun (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 
Planeringsutskottet har tillsammans med förvaltningen arbetat fram möjliga LIS-områden och 

även fört diskussioner med berörda myndigheter, näringsidkare, föreningar och 
privatpersoner. LIS-planen blir när den antas ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet 
är att stödja landsbygdsutvecklingen genom att på ett hållbart sätt förenkla för allmänhet, 

företag och enskilda att verka i strandskyddade områden, till exempel för bad, mötesplatser, 
destinationsutveckling och service. Syftet är också att öka tillgängligheten längs med sjöar 

och vattendrag - med beaktande av de natur- och kulturmiljövärden som sammantaget bygger 
upp kommunens attraktivitet. Samråd och granskning har genomförts under tiden 2021-02-15 
till 2021-04-15 respektive 2021-10-11 till 2021-12-12. Förslaget har bearbetats utifrån 

inkomna synpunkter. 
 

Beslutsgång 
Göte Färm (SD) begär ordet och upplyser ordförande om att sverigedemokraterna avser att 

avstå från beslutet; Göte Färm (SD) och Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) avstår från att delta i 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-02-21 

 Granskningsredogörelse 

 Förslag till LIS-plan för Östra Göinge (antagandeversion) 
 

Beslutet skickas till: 
Linda Frodig, samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 19 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022-
03-09 
Dnr: KS 2022/00014 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning, daterad den 3 mars 2022. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har genomgått en översyn utifrån formalia, struktur 

och ändringar i själva delegationen. Varje verksamhet har fått ge sin input på vilken 
delegation som verksamheten behöver. 
 

Allmänt 
Samtliga delrubriker har flyttats till egna rader för att göra delegationsordningen mer lättläst. 

 
1.7 Personal 
Punkt 57: Tillägg av ”utanför preliminärlöneramen” och avser de fall där man återkräver 
utbetald lön som är felaktig utanför preliminärlönegränsen. 
Punkt 61: Förändring av delegationsföljden där beslutet vidaredelegeras till HR-chefen med 

handläggare på HR som ersättare. 
Punkt 64: Struken, eftersom den avser ren tjänsteutövning. Det ingår in en arbetsgivares rätt 

att leda och fördela arbetet. 
Ny punkt: Ensidigt Arbetsgivarbeslut. AB (Allmänna bestämmelser) är vårt Centrala 
kollektivavtal. I 2 § regleras rätten att göra förändringar/avsteg från reglerna i 

kollektivavtalet: ”Arbetsgivare och förvaltningschef eller annan arbetstagare med 
motsvarande funktion kan träffa överenskommelse om avvikelse helt eller delvist från detta 

avtal”. 
 

2.2 Trafik 
Punkt 122: Vidaredelegationen gällande Flyttning av fordon och fordonsvrak flyttas från 
Mark- och exploateringschefen till Enhetschef Utemiljö. 

 

2.5 Kultur- och fritid 
Ny punkt: Dispens av allmän badplats för organiserad utbildning, träning och tävling för 
livräddningshundar enligt 16 § KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

 

3.2 Förskolan och pedagogisk verksamhet 
Punkt 151: Ändrat till korrekt lagrum. 
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Ny punkt: Mottagande av barn från annan kommun med avdelningschefen för förskolan som 
vidaredelegat. 

Ny punkt: Mottagande av barn från fristående förskola i kommunen med avdelningschefen 
för förskolan som vidaredelegat. 

 

3.3 Grundskola, grundsärskola och fritidshem 
Punkt 169: Punkten delas upp på två punkter då beslutet fattas utifrån olika lagrum. Punkten 
avser således Mottagande av elev från annan kommun. 
Ny punkt: Mottagande av elev i fritidshem, från annan kommun eller fristående skola i 

kommunen med avdelningschef för grundskolan som vidaredelegat. 
 

3.4 Gymnasieskolan och musikskolan 
Punkt 180: Redaktionell ändring. Beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan sker i 
Individutskottet. Utskottet är således huvuddelegaten och inte en vidaredelegat. 

Punkt 194: Redaktionell ändring. Beslut om avstängning av elev i Komvux, SFI och särvux 
sker i Individutskottet. Utskottet är således huvuddelegaten och inte en vidaredelegat. 

 

4. Socialtjänsten 
Individ- och familjeomsorgen tar från den första mars 2022 in en förste socialsekreterare. 
Detta medför att en del beslut flyttas från enhetschef till förste socialsekreterare. 
Förändringen gäller följande punkter: 199, 200, 202, 203, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 

243, 259. 
 

4.2 Äldreomsorg och funktionsstöd 
Ny punkt: Beslut om bistånd i form av parboende. Handlar om den som har beviljats eller 
beviljas bistånd i form av boende i sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det 

ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. 
 

Samtliga förändringar är gulmarkerade i bilagan ”Förslag till ny delegationsordning, 2022-
03-03, med spårade ändringar”. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 mars 2022 

 Befintlig delegationsordning, antagen den 6 oktober 2021 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 3 mars 2022 med spårade ändringar 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 3 mars 2022 utan spårade ändringar 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
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§ 20 
 

Delegationsbeslut för redovisning i mars 2022 
Dnr: KS 2022/00022 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott 
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva delegerade beslut men kan 

närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas till nästkommande 
styrelsesammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 mars 2022 

 Delegationsbeslut – Public 360, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Anställningar, februari månad 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, januari 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, januari 2022 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, januari 2022 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning flykting, januari 2022 

 Delegationsbeslut - FN SoL, januari 2022 

 Delegationsbeslut – LSS, januari 2022 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, januari 2022 

 Delegationsbeslut – ÄO, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, januari 2022 samt helår 2021 

 Delegationsbeslut – GUC, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Förskola/fritidshem, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Förskola, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Skola, februari 2022 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, februari 2022 

 Planeringsutskottet, 2022-02-2, §§ 4–5 

 Resultatutskottet, 2022-02-23, § 1 

 Individutskottet, 2022-02-09, §§ 10–22 
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§ 21 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i mars 2022 
Dnr: KS 2022/00018 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 
sker inom både den egna verksamheten och i hela kommunkoncernen delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 

som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 
eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende. 

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och 
sådan verksamhet som bedrivs i kommunens företag.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 mars 2022 

 Förfrågan till styrelsen och fullmäktige – Röstmottagare RKR-valet 2022 

 Länsstyrelsen Skåne – Beslut om affischering inför val till riksdag samt region- och 

kommunfullmäktige 

 Inkomna synpunkter, februari 2022 

 Inkomna synpunkter, januari 2022 

 Årsuppföljning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 2021 

 Beslut – Årsuppföljning enligt Lag (2003:778) om skydd mot lyckor (LSO) 2021 

 SBVT – Protokoll, styrelsemöte 2022-01-20 

 SBVT – Kallelse styrelsemöte 2022-02-17 

 SBVT – Dagordning styrelsemöte, 2022-02-17 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, januari 2022 

 Unikom – Protokoll, styrelsemöte 2022-01-19 

 Unikom – Minnesanteckningar ägarsamrådet, 2022-01-14 

 Skånetrafiken – Årsuppföljning, Färdtjänst 2021 
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 ÖGRAB – Kallelse till Årsstämma 2022-03-24 

 ÖGRAB – Dagordning till Årsstämma 2022-03-24 

 Styrelseprotokoll, Samordningsförbundet Skåne Nordost, 2022-02-14 
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