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Faderskapsutredning enligt 2 kap. 9 § föräldrabalken
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Tid och plats:

Onsdag den 13 april 2022, klockan 13:30-16:25, Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M) §§ 22-33, §§ 35-38
Ulf Gabrielson (M), tjänstgörande ersättare för Daniel Jönsson Lyckestam (M)
§ 34
Siv Larsson (M)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare för Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Ytte Hjert (C), tjänstgörande ersättare för Esbjörn Svensson (C)
Linn Alexandersson (M), tjänstgörande ersättare för Therese Svensson Collin
(C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Sofie Lod Stolpe
(SD)
Göte Färm (SD)

Ersättare:

Magnus Nilsson (KD)
Miklos Liewehr (S)
Sandra Frostensson (S)
Roland Nilsson (V)
Göran Svensson (SD)

Övriga närvarande:

Merete Tillman, kommundirektör
Mattias Larsson, ekonomichef
Nermina Crnkic, stabschef
Ademir Salihovic, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Onsdagen den 20 april 2022 i kommunhuset, Broby.
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Justerandes sign.
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Underskrifter:

Justerandes sign.

Paragrafer

Sekreterare

Ademir Salihovic

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-13

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-20

Datum då anslaget tas ned

2022-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Ademir Salihovic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för Elevhälsans medicinska
insats
Dnr: KS 2022/00478

Kommunstyrelsens beslut

 Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 för Elevhälsans medicinska instans (EMI)
godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11.
Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse.
Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans mediciniska instans (EMI) är:
 Att bedriva en god, säker och jämlik vård där både elever och vårdnadshavare känner
sig trygga och välinformerade.
 Att ha rutiner för att medicinska bedömningar och handlingar utförs på ett
kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar och föreskrifter.
 Att ha en organisation som tillvaratar tillbud, risker och avvikelser och ser dem som
en utveckling av patientsäkerhetsarbetet.
Mål och strategier för att främja elevers hälsa och utveckling inom EMI är:
 Att erbjuda och genomföra hälsobesök i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 och åk 1 på
gymnasiet. Vid hälsobesöket kan tidigt hälsoproblem och symtom identifieras.
 Att erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet i åk 2, åk 5 och åk
8 samt vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer.
 Att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i skolornas
elevhälsoarbete.
 Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med elever, vårdnadshavare
och skolans övriga personal på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 18 mars 2022
 Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats för år 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Merete Tillman, kommundirektör
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete
Kristina Stigsdotter, enhetschef Barn- och elevhälsan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för Barn-och elevhälsans
logopediska och psykologiska insats
Dnr: KS 2022/00651

Kommunstyrelsens beslut

 Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 för Elevhälsans logopediska och psykologiska
insats (ELPI) godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2009:11
Vårdgivare ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse.
Övergripande mål för Elevhälsans logopediska och psykologiska insats (ELPI) är:
-

Att bedriva en god, säker och jämlik vård där både elever och vårdnadshavare känner
sig trygga och välinformerade
Att ha rutiner för att bedömningar och insatser utförs på ett kvalitetssäkert sätt i
enlighet med lagar och föreskrifter
Att ha en organisation som tillvaratar tillbud, risker och avvikelser och ser dem som
en utveckling av patientsäkerhetsarbetet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 22 mars 2022
 Patientsäkerhetsberättelse Barn- och elevhälsans logopediska och psykologiska insats
för år 2021
Beslutet skickas till:
Merete Tillman, kommundirektör
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete
Kristina Stigsdotter, enhetschef Barn- och elevhälsan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för Hälsa och omsorg
Dnr: KS 2022/00627

Kommunstyrelsens beslut
 Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 för Hälsa och omsorg godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Året har präglats av tidskrävande prioriteringar relaterat till pandemin. Vidtagna åtgärder för
att förhindra smittspridning bedöms ha varit tillräckliga då smittspridning i verksamheterna
har varit förhållandevis låg i jämförelse med samhällsspridningen
Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen samt verksamhetsuppföljning i externa
verksamhet har utförts. Åtgärds- och tidsplaner är upprättade för ökad kvalitet. Arbetet
fortsätter under kommande år.
En nulägesanalys har påbörjats med hjälp av SKR:s analysverktyget för stärkt
patientsäkerhetsarbete. Fortsatt arbete pågår med kvalitetsrådet och arbetet med att utveckla
kvalitetsledningssystemet. Rutiner och handböcker uppdateras fortlöpande.
Patientsäkerhetsarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet har under året på ett tydligare
sätt integrerats i den strategiska ledningsgruppen. Kvalitetsfrågor lyfts, diskuteras och
planeras in i mål- och resultatplanen för 2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, daterad den 21 mars 2022
 Patientsäkerhetsberättelse 2021
Beslutet skickas till:
Monica Dahl,
Lotta Tyrberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor i Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2022/00386

Kommunstyrelsens beslut

 Anta förslag till handlingsprogram, KS 2022/00386, enligt nya föreskrifter MSBFS
2021:1.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) kap 3 § 3 och kap 3 § 8 ska kommunen ha
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogram ska efter samråd med kommundirektören antas av kommunstyrelsen.
Ändringar har gjorts i LSO. I samband med lagändringen har MSB getts föreskriftsrätt
gällande innehåll och struktur. Förslaget till handlingsprogrammet följer riktlinjerna som
presenteras i föreskrift, MSBFS 2021:1.
Handlingsprogrammet tar huvudsakligen utgångspunkt i framtagen riskanalys.
Handlingsprogrammet skall ses som ett politiskt styrdokument på en övergripande nivå.
Detaljerade beskrivningar skall finnas i underliggande styrdokument. Exempel på
underliggande dokument är Riskanalys, Tillsynsplan, Olycksundersökningsplan etc.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 mars 2022
 Räddningstjänsten tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2022
 Förslag till handlingsprogram enligt LSO, MSBFS 2021:1
Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten
MSB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Månadsuppföljning 2022-02-28
Dnr: KS 2022/00020

Kommunstyrelsens beslut


Att godkänna månadsrapporten för februari.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning per 28 februari för kommunen är framtagen avseende det
ekonomiska resultatet. Resultatet för perioden t o m februari uppgår till 15,8 inom parentesen
avser föregående period (12,6) mnkr. Det är ett överskott jämfört med budget på 11,5 (8,2)
mnkr. Totalt redovisar verksamheterna tillsammans ett överskott jämfört med budget på 6,5
(2,7) mnkr för perioden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 17 mars 2022
 Månadsrapport februari 2022

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Reningsverk i Knislinge
Dnr: KS 2022/00408

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
 Att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Knislinge
 Att anta reviderad investeringsbudget för VA-verksamheten med investeringsplan
2022–2040

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Den 24 april 2019 skrev Östra Göinge och Kristianstad kommun på en avsiktsförklaring om
ett framtida samarbete kring vatten och avlopp, vilket innebar att kommunerna gemensamt
påbörjade en utredning över vilka ekonomiska och miljömässiga konsekvenser detta skulle
medföra. Kommunerna har ett gemensamt intresse av långsiktig planering och samarbete
kring framförallt dricksvatten och avloppsvatten för att skapa ett säkrare, effektivare och mer
miljövänligt arbete med vatten och avlopp.
Redan idag finns ett samarbete när det gäller dricksvatten, där Östra Göinge köper
dricksvatten av Kristianstad. Avsiktsförklaringen innebar att kommunerna gemensamt skulle
utreda förutsättningarna för att samarbeta även kring avloppsvatten.
Under åren 2019–2022 initierades diskussionerna med Kristianstad kommun om ett
samarbete mellan kommuner om ett gemensamt avloppsreningsverk (ARV) i Kristianstad.
Kalkyler har utarbetats dels för avloppsreningsverket men också för överföringsledningar till
Kristianstad. Avstämningsmöten mellan kommunerna har skett kontinuerligt. I beräkningen
har hänsyn tagits till att ansluta tre kommuner, Östra Göinge, Osby och Kristianstad.
Beräkningarna visar att det inte är ekonomiskt lönsamt för Östra Göinge kommun att ingå ett
samarbete med Kristianstad gentemot att bygga ett eget avloppsreningsverk i Knislinge. Det
som blir kostnadsdrivande är inte avloppsreningsverket i sig utan överföringsledningarna till
Kristianstad.
Inför byggnationen av ett nytt ARV i Knislinge har en avsiktsförklaring tagits fram med Osby
kommun. Avsiktsförklaringen avser att stärka samarbetet mellan Osby och Östra Göinge
kommun om ett framtida gemensamt ARV i Knislinge.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Enligt fullmäktiges beslut KS 2016/00530 § 48 ökar VA-taxan med 1 procent årligen, utöver
prisindex, från och med 2017 till och med år 2027. En revidering av VA-taxan efter 2027
kommer genomföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 16 februari 2022
 Reviderad investeringsbudget 2022–2040
Beslutet skickas till:
Mattias Larsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Dnr: KS 2022/00593

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige

 Beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(orgnr. 516406-0294).

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Östra Göinge kommun är en av de 72
delägarkommunerna.
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget
för administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för
närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut
vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte
direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av
justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av
de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta
olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna
försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna
söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen
får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i
Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB
(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Daniel Jönsson.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 15 mars 2022
 Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning
 Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering
av ändringar samt med kommentar
Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Revidering av strategin "En bra start i livet".
Dnr: KS 2022/00751

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens planeringsutskott får i uppdrag att arbeta fram en reviderad
strategi med utgångspunkt från slutrapporten ”Tvåhundratrettio 2030 i Östra Göinge
kommun”.
 Den reviderade strategin ska antas av kommunstyrelsen i juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Skolresultaten i Östra Göinge har en under rad år varit på en mycket låg nivå. Det har
successivt vuxit fram en insikt att detta är ett förhållande som måste förändras till det bättre.
Därför inrättade kommunfullmäktige våren 2021 en skolberedning med uppdraget att
djupdyka i skolfrågorna och initiera en mobilisering för skolan på bred front. Beredningens
arbete och ställningstagande presenterades i en slutrapport ”Tvåhundratrettio 2030 i Östra
Göinge kommun”.
Strategier är ett redskap för kommunstyrelsen som beskriver hur inriktningar och resultatmål
ska uppnås inom olika verksamhetsområden. De är till sin karaktär ett förtydligande av bl.a.
programhandlingar och rapporter framtagna av kommunfullmäktige. För kommunstyrelsens
långsiktiga styrning är det således viktigt att strategier tas fram och att de kan tjäna som stöd
för förvaltningens arbete för att verkliggöra de politiska målen.
Sedan 2015 finns det en strategi antagen kommunstyrelsen som tar sin utgångspunkt i ungas
trygghet, hälsa och utveckling. Den har fyllt sin funktion väl under de gångna åren, men nu är
dags att genomföra en revidering av strategin ”En bra start i livet” och att det blir mera fokus
på det som framkommit i slutrapporten ”Tvåhundratrettio 2030 i Östra Göinge kommun”.
Eftersom den kan komma att påverka både den nuvarande och kommande Mål- och
resultatplan är det nödvändigt att arbetet med en ny strategi inom området sker skyndsamt så
att kommunstyrelsen redan i juni 2022 kan fastställa den reviderade strategin. Uppdraget på
att ta fram den reviderade strategin bör ligga på kommunstyrelsens planeringsutskott.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 april 2022
Beslutet skickas till:
Tommy Johansson, strateg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Verksamhetsrapport Attraktiva byar 2021
Dnr: KS 2022/00729

Kommunstyrelsens beslut
 Resultatutskottet får i uppdrag att analysera verksamhetsrapporten Attraktiva byar
2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsrapport för det prioriterade området attraktiva
byar. Rapportens syfte är att besvara om kommunen utvecklas i enlighet med politikens
målsättning inom det prioriterade området.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 april 2022
 Verksamhetsrapport Attraktiva byar 2021
Beslutet skickas till:
Ordförande i resultatutskottet
Tommy Johansson, strateg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Svar på motion från Lena Svensson (S) om Föreningsdag
Dnr: KS 2021/02364

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lena Svensson (S) har i en motion, daterad den 28 oktober 2021, föreslagit att kommunen
anordnar en föreningsdag för att främja föreningslivet.
Syftet med den föreslagna föreningsdagen är bland annat att alla föreningar ska få presentera
sig och eventuellt med prova på-aktiviteter. Dagen ska vara full av idrott, kultur och en massa
annat.
Kommunen vill inte kraftsamla kring en föreningsdag, vid ett tillfälle, i en by, eftersom vi får
bättre effekt genom att använda våra resurser brett och långsiktigt.
Med anledning av ovanstående avslås motionen.

Yrkanden
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att kommunstyrelsen har två
förslag att ta ställning till; planeringsutskottets förslag att avslå motionen samt Anders
Bengtssons (S) bifallsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag.
Votering begärs.

Justerandes sign.
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Votering
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på planeringsutskottets förslag att
avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på Anders Bengtssons (S) bifallsyrkande till
motionen.
§ 31 Votering - Beslut om att avslå eller att bifalla motionen
Ja
Patric Åberg (M )
Daniel Jönsson Lyckestam (M )
Siv Larsson (M )
Erling Emsfors (M )
Camilla Dahlström (M )
Ytte Hjert (C)
Linn Alexandersson (M )
M arie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
M ikael Christersson (SD)
Göte Färm (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X

Totalt

10

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

3

0

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röst, att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag att avslå motionen.

Reservationer

Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Susanne Karlsson (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Anteckning

Miklos Liewehr (S), Sandra Frostensson (S) och Roland Nilsson (V) meddelar att de inte
ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från Samhällsutveckling, 2022-03-18
 Motion från Lena Svensson (S) om Föreningsdag, daterad den 28 oktober 2021
Beslutet skickas till:
Motionären
Socialdemokraternas gruppledare
Jan Carlson, enhetschef Kultur & fritid

§ 32
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

Antagande av detaljplan för Kv. Sjömannen och
Fasantuppen 1 i Broby
Dnr: KS 2021/00654

Kommunstyrelsens beslut


Detaljplan för Kv. Sjömannen och Fasantuppen 1 i Broby antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog beslut den 10 mars 2021 § 28 att ge kommunchefen i uppdrag att
upprätta ett förslag till ny detaljplan för Sjömannen 8 m.fl. i Broby med standard
planförfarande.
Kommunens bostadsbolag, Göingehem AB, planerar att uppföra ett nytt flerfamiljshus på
fastigheten Sjömannen 8 i Broby. I samband med detta avser Plan- och exploateringsenheten
att upprätta en något större detaljplan som även inkluderar Fasantuppen 1 för att även här
möjliggöra för ombyggnation. Detta har i sin tur resulterat i att Plan- och
exploateringsenheten även har sett över planbestämmelserna gällande hela Kvarteret
Sjömannen för att få en helhetsbild över området.
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Broby samt se över de planbestämmelserna
som finns för dagens bostäder inom samma kvarter. Då planområdet ligger i anslutning till
farligt gods led (Västergatan/Väg 119) behöver detaljplanen även förhålla sig till detta.
Detaljplanen har varit ute på samråd från den 25 oktober till den 15 november 2021 och
granskning från den 28 februari till den 20 mars 2022.
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad 6 april 2022
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Beslutet skickas till:
Sandra Cornmark, planarkitekt
Kent Göstasson, Göingehem AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 33

Årsrapport 2021 för kommunens dataskydds- och
informationssäkerhetsarbete
Dnr: KS 2022/00600

Kommunstyrelsens beslut

 Årsrapport 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge
kommun, noteras och läggs till handlingarna

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I detta ärende redovisas hur dataskyddsarbetet bedrivits i förvaltningen under 2021 samt
presenteras mål och prioriterade aktiviteter för 2022.
Av rapporten framgår att det stora arbetet vad gäller dataskydd och informationssäkerhet är
att få till ett naturligt flöde vad gäller den information som behandlas inom förvaltningen. Att
varje gång en ny typ av information börjar att behandlas så ska delarna som rör dataskydd,
informationssäkerhet och arkiv ses över. Görs detta till ett naturligt flöde kommer
rättssäkerheten att öka och arbetsbördan på sikt att minska. Detta är ett systematiskt arbete
som måste göras på sikt, och med en sak i sänder. Vinsterna av arbetet kommer att bli stora,
och förutsättningar för att få en fungerande struktur finns.
Dokumentet presenteras för personuppgiftsansvariga, vilka i Östra Göinge kommun är
samtliga styrelser/nämnder. Personuppgiftsansvariga är ansvariga för de behandlingar av
personuppgifter som görs inom dess område och ska säkerställa att dataskyddslagstiftningen
efterlevs. Ansvaret åligger alltid styrelse/nämnd och kan aldrig delegeras till en tjänsteperson.
En konsekvens av bristande efterlevnad är att sanktionsavgift kan utdömas av
Integritetsskyddsmyndigheten. Det är således av vikt för personuppgiftsansvarig att vara
uppdaterad kring och införstådd med det dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet som
bedrivs i kommunen, därav denna redovisande rapport.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 mars 2022
 Årsrapport 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge
kommun
Beslutet skickas till:
Utvecklingssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 34

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021
Dnr: KS 2022/00411

Kommunstyrelsens beslut
 2021 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och
samverkan i Östra Göinge kommun godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utifrån uppföljning av SAM i våra olika verksamhetsområden kan vi se att många av våra
enheter har en välfungerande struktur där SAM, arbete med likabehandling och samverkan
ingår som naturlig del i det dagliga arbetet. Verksamhetsområdena Utbildning och Arbete
samt Hälsa och Omsorg upplever dock en viss osäkerhet kring samverkansstruktur utifrån ny
organisation med nya avdelningsnivåer fr.o.m. våren-21. Resultatet av årets genomlysning
visar att våra verksamhetsområden har systematik i sitt arbetsmiljöarbete, genom delaktighet
och ökad kunskap om SAM och samverkan, dock är det några enheter som fortsatt önskar
mer kunskap kring samverkan och dess skyldigheter och möjligheter. Utbildningsinsatser har
under 2021 genomförts i vad vårt samverkansavtal innebär
Årets uppföljning visar på en tillfredställande nivå inom samtliga områden, Naturlig del i
verksamheten, Uppgiftsfördelning och kunskaper, Riskbedömningar, åtgärder och
uppföljning samt inom AFS 2015:4.
Fokus för våra verksamhetsområden blir att under 2022 är som tidigare år att fortsätta
arbeta med vår samverkansstruktur som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och
inflytande och dialog enlighet med samverkansavtalet. Förvaltningen kommer att fortsätta
arbetet med att rusta våra chefer för att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt och
närvarande ledarskap med fokus på att nå vårt frisknärvaromål på 95 %.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen, daterad den 17 februari-2022
 Uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och samverkan i
Östra Göinge kommun 2021
Beslutet skickas till:
Carina Hall, HR-specialist
Ingela Tunel, HR-chef
Merete Tillman, Kommundirektör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 35

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 202204-13
Dnr: KS 2022/00014

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning, daterad den 7 april 2022

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har genomgått en förändring där ny punkt har lagts
till under delkapitel 1.4, rättsprocesser. Punkten avser ”Beslut att föra talan inför domstol och
andra myndigheter i ärenden avseende SoL, LVU, LVM och FB”. Huvuddelegaten är
kommundirektören och vidaredelegaten är handläggaren.
Samtliga förändringar är gulmarkerade i bilagan ”Förslag till ny delegationsordning, 202204-07, med spårade ändringar”, se sida 13.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 april 2022
Befintlig delegationsordning, antagen den 9 mars 2022
Förslag till ny delegationsordning, daterad den 7 april 2022 med spårade ändringar
Förslag till ny delegationsordning, daterad den 7 april 2022 utan spårade ändringar

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 36

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

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

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 4 april 2022
Delegationsbeslut – Anställningar, mars månad 2022
Delegationsbeslut – Public 360, mars 2022
Delegationsbeslut – ÄO, mars 2022
Delegationsbeslut – jämkning ÄO, mars 2022
Delegationsbeslut – GUC, mars 2022
Delegationsbeslut – LSS Personkrets, februari 2022
Delegationsbeslut – LSS, februari 2022
Delegationsbeslut – FN SoL, februari 2022
Delegationsbeslut – Utredning behandling, februari 2022
Delegationsbeslut – Annat bistånd, februari 2022
Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, februari 2022
Delegationsbeslut – Förhandsbedömning flykting, februari 2022
Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, februari 2022
Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, februari 2022
Delegationsbeslut – Grundskola, mars 2022
Delegationsbeslut – Förskola, mars 2022
Delegationsbeslut – Skolskjuts, mars 2022
Delegationsbeslut – Förskola och fritidshem, mars 2022
Planeringsutskottet, 2022-03-23 §§ 7–17
Individutskottet, 2022-03-08 §§ 23–39
Individutskottet, 2022-03-16 § 40

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 24/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 37

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

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

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
§ kommunallagen
Kommunstyrelsen
sådan verksamhet

är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och
som bedrivs i kommunens företag.

Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 april 2022
Inkomna synpunkter, mars 2022
Unikom – Agenda bolagsstämma 2022-03-24
ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2022-03-01
ÖGRAB – Protokoll årsstämma 2022-03-24
ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2022-03-24
ÖGRAB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-03-24
SBVT – Ekonomisk redovisning, februari 2022
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Protokoll 2022-03-02
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Protokollsutdrag, Intern kontrollplan 2022
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Bokslut 2021
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Besluts- och beställningsattester 2022
Sydarkivera – Åtgärdsplan för arkivtillsyn kommunala bolag Östra Göinge kommun
2022
 Samordningsförbundet Skåne Nordost – Styrelseprotokoll 2022-03-07
 SBVT – Kallelse till bolagsstämma, 2022-04-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/27

Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-04-13

§ 38

Faderskapsutredning enligt 2 kap. 9 § föräldrabalken (FB)
Dnr: KS 2022/00615 Sekretess enligt 21 kap 1 §

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/27

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Protokoll 2022-04-13

Utdragsbestyrkande

Sida 27/27

