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Tid och plats: 

 

Onsdag den 7 september 2022, klockan 13:30-15:30, 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) 

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) 

Magnus Nilsson (KD) 

Miklos Liewehr (S) 

Sandra Frostensson (S) 

Roland Nilsson (V) 

Göran Svensson (SD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef §§ 70-71 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg § 69 

Anders Carlzon, samhällsbyggnadschef § 70 

Linda Frodig, planarkitekt § 70 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 14 september 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

69 - 79 

  

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 2022-09-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-16 

Datum då anslaget tas ned 2022-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information från ordförande 
Sammanträdet inleds med att ordförande Patric Åberg (M) informerar kommunstyrelsen om 
att en förtroendevald gått bort. Kommunstyrelsen håller därefter en tyst minut för Mikael 

Christersson (SD). 
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§ 69 

 

Presentation av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet 
2022 
Dnr: KS 2022/01659 

Kommunstyrelsens beslut 

 Verksamhetsrapporten överlämnas till resultatutskottet som får i uppdrag att analysera 
verksamhetsrapporten Det goda åldrandet 2022. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområdet Hälsa och Omsorg har tagit fram en verksamhetsrapport för det 
prioriterade området Det goda åldrandet 2022. Rapporten presenteras under 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2022.  

 
Kommunstyrelsens resultatutskott kommer därefter att analysera rapporten. Resultatutskottets 

analys kommer sedan att presenteras för kommunstyrelsen. Analysen kommer därefter att 
presenteras av resultatutskottets ordförande och debatteras i fullmäktige vid närmast möjliga 
sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 september 2022 

 Verksamhetsrapport Det goda åldrandet 
 

Beslutet skickas till: 

Resultatutskottet 
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§ 70 
 

Begäran om planbesked för  i Östanå 
Dnr: KS 2022/00986 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked 

 Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för  
genom ett standardförfarande. 

 Kommundirektören får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda samt att 
skicka ut det för granskning innan beslut tas om antagande. 

 Planavtal ska tecknas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

 har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten  

 Fastighetsägare är  och  Anledningen är att 
man vill möjliggöra för bostad/handel i byggnaden som idag är planlagd för handel. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock 

ingen garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer 
att påbörjas.  

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med ett standardförfarande.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 27 juni 2022 

 PlanPM  Östanå 

 Begäran om planbesked  
 

Beslutet skickas till: 
Linda Frodig, planarkitekt 
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§ 71 
 

Yttrande om försäljning av fastigheterna Klockaren 4, 5, 6 
och 11 i Knislinge 
Dnr: KS 2022/01426 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Göingehems avyttring av fastigheterna 

Klockaren 4, 5, 6 och 11 i Knislinge. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB har den 20 juli inkommit till Östra Göinge kommun med en begäran om 
yttrande. Enligt punkt 6 i det gemensamma ägardirektivet till de helägda kommunala bolagen 
(KF 2016-03-23 § 26) ska kommunstyrelsens yttrande inhämtas innan fast egendoms säljs 

eller köps om värdet överstiger två miljoner kronor. Kommunfullmäktige skall ges möjlighet 
att ta ställning innan bolagen fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars är av större vikt, detta inkluderar större strategiska investeringar, 

andra investeringar eller åtgärder som innebär en ny inriktning eller större förvärv och större 
försäljning av fast egendom. 

 
Göingehem bereder därmed kommunstyrelsen att ta ställning till en möjlig försäljning av 
fastigheterna Östra Göinge Klockaren 4, 5, 6 och 11, med adresserna Föreningsgatan 2, 4, 6 

och Åstringavägen 3, 5, 7 i Knislinge till bolaget Skorphults fastigheter AB org.nr. 556217-
8052, Nyvångsvägen 76-24, 298 93 Huaröd, genom fastighetsöverlåtelse där fastigheten 

överlåts för en köpeskilling om 12 460 000 kr, med reservation för ev. justeringar efter 
besiktning av fastigheten, med preliminärt tillträde den 30 september 2022 eller den tidigare 
dag som parterna skriftligen kommer överens om efter slutförd besiktning, förhandling och 

undertecknad överenskommelse samt till fullo erlagd köpeskilling.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 juli 2022 

 Skrivelse från Göingehem AB ”Inhämtade av kommunens yttrande avseende 
avyttring av fastigheter”, daterad den 18 juli 2022. 

 Köpekontrakt mellan Göingehem AB och Skorphults fastigheter AB 
 

Beslutet skickas till: 
Göingehem AB 
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§ 72 
 

Slutsatser och utvärdering av kommunstyrelsens 
resultatutskott 2018 - 2022 
Dnr: KS 2022/01356 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten rörande slutsatser och utvärdering av kommunstyrelsens resultatutskott 

2018 – 2022 fastställes  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år tillbaka har kommunstyrelsen genom sitt resultatutskott genomfört politiska 
analyser av verksamhetsrapporter framtagna av förvaltningen. Dessa rapporter tar sin 
utgångspunkt i de prioriterade områden som finns i Mål- och resultatplanen 2020 – 2023.  

 
Syftet med rapporten rörande slutsatser och utvärdering resultatutskottets arbete under de 
senaste åren är att göra en sammanställning kring det analysarbete som genomförts av 

utskottet. Detta är särskilt lämpligt att göra med tanke på att en ny kommunstyrelse i Östra 
Göinge tillträder omkring den 1 november 2022. 

 
Rapporten innehåller en genomlysning av de arbetsformer och arbetssätt som präglat det 
politiska analysarbetet, men också kommentarer kring hanteringen av det femte prioriterade 

området ”Det hållbar Östra Göinge” som finns i den nuvarande Mål- och resultatplanen. 
 

Slutsatserna som redovisas är utskottsledamöternas gemensamma ståndpunkter.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 juli 2022 

 Rapport rörande slutsatser och utvärdering av kommunstyrelsen resultatutskott 2018 - 
2022 

 

Beslutet skickas till: 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 
Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef 

Mattias Larsson, ekonomichef 
Ingela Tunel, HR chef 
Henrik Loveby, VD Göingehem 

Revisionen  
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§ 73 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022-
09-01 
Dnr: KS 2022/00014 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 1 

september 2022. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats utifrån formalia, struktur och ändringar 

i själva delegationen där berörda verksamheter har fått ge sin input.  
Nedan följer en sammanfattning av de ändringar som gjorts. Samtliga förändringar är 
gulmarkerade i bilagan ”Förslag till ny delegationsordning, 2022-09-01, med spårade 

ändringar”.  
 

1.8 Ekonomi och upphandling 
Ändringarna i delkapitlet innebär en harmonisering av beslutstyper och formulering för alla 

kommuner som ingår i inköpscentralen. I de fall inköpscentralen ingår ramavtal i eget namn 
särskiljs beslutet i delegationsordningen. 
 

2.2 Trafik 
Punkt 126: Omformulering av delegationen där ”sluta avtal om” stryks för att säkerställa att 

delegationen inte kolliderar med delegationspunkten om att underteckna kontrakt och 
ramavtal. 
 

3. Skolan 
På en övergripande nivå förtydligas rubrikerna i följande delkapitel: 

3.3: Utöver Grundskola, grundsärskola och fritidshem inkluderar delkapitlet nu även 
förskoleklass.  

3.4: Gymnasiesärskolan inkluderas i rubriken. 
3.5: Komvux, Svenska för invandare (SFI) och särvux ändras till Kommunal vuxenutbildning. 
 

Lagrum har setts över och ändrats vid behov. 
 

Revideringen i kapitlet för skolan säkerställer att beslutstyper som tidigare saknats i 
delegationsordningen förts in; förändringen inkluderar 22 nya punkter i 
delegationsordningen. Förslaget innebär också ett förtydligande i delegationen där man 

särskiljer interna och externa beslut och tydliggör rektorns roll i förhållande till övriga chefer. 
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4. Socialtjänsten 
Kapitlet för Socialtjänsten har övergripande setts över då det inom Individ- och 
familjeomsorgen har inrättats en ny roll: Teamledare. Teamledaren är en socialsekreterare 
med en arbetsledande funktion inom Individ- och familjeomsorgen. Till följd av detta har 

delegationen förflyttats från Förste socialsekreterare till Teamledaren med Överordnad chef 
som ersättare. I de fall delegationen förflyttas från Enhetschef Myndighet till Teamledare är 

det den Överordnade chefen som är ersättare. 
 
Ny punkt: Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning avslutas utan 

insats. Beslutet delegeras till Teamledaren med Överordnad chef som ersättare. 
 

Punkt 204: Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning avslutas med 

insats läggs delegationen på Handläggare Myndighet med Teamledare och Överordnad chef 
som ersättare. 

 
Punkt 253: Delegationen justeras för att också inkludera stödboende i ärenden gällande beslut 

om jour- och akutvistelse för barn och ungdom. 
 
Punkt 276: Korrigering, övervägandet om beslut om umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort ska ske var tredje månad och inte var sjätte.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2022 

 Befintlig delegationsordning, antagen den 8 juni 2022 § 66 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 1 september 2022 med spårade 

ändringar 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 1 september 2022 utan spårade 

ändringar 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
Skolan 

Socialtjänsten 
Ekonomi och upphandling 
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§ 74 
 

Gallring av vissa pappershandlingar efter skanning 
Dnr: KS 2022/01473 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun ska övergå till digital arkivering inom hela förvaltningen. 

Kommunens närarkiv ska utgöras av det centrala dokument- och 
ärendehanteringssystemet samt verksamhetssystem som uppfyller kraven för 
arkivering.  

 Handlingar som upprättats av eller inkommit till kommunen i pappersform får gallras 
när en verifierad kopia finns sparat i avsett system. Undantag är de handlingar som 

enligt lag ska finnas i pappersform. 

 Handlingar som upprättats av eller inkommit till kommunen i digital form behöver 

inte skrivas ut i pappersform för arkivering. Undantaget är de handlingar som enligt 
lag ska finnas i pappersform. 

 Gallringsreglerna gäller för handlingar i ärenden som är registrerade från och med år 

2022. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
En stor del av den information som idag hanteras inom kommunen är digital. Merparten av de 

allmänna handlingar som inkommer till, upprättas av eller förvaras hos kommunen utgörs av 
digitala handlingar. Dock förekommer det fortfarande handlingar som inkommer och 

upprättas i pappersform.  
 
I dagsläget sparar kommunen både en digital kopia och en fysisk kopia av alla handlingar, 

oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta innebär således att alla 
handlingar som upprättas eller inkommit digitalt, läggs i ärende och sedan skrivs ut för fysisk 
arkivering. En övergång till ett helt digitalt arbetssätt innebär en mer effektiv 

informationshantering.  
 

Den digitala arkiveringen kommer införas succesivt inom hela förvaltningen. De 
verksamheter som har system som uppfyller kraven för digital gallring och arkivering ska 
övergå till ett helt digitalt arbetssätt. De verksamheter som inte har system som uppfyller 

kraven, ska istället utreda vad som krävs för att nå dit.  
 

Skanning 
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Vid inskanning av pappershandlingar måste det säkerställas att all information förts över till 
den inskannade handlingen innan pappershandlingen får gallras. Den skannade bilden ska 

motsvara en fullständig, d.v.s. en exakt likadan, digital kopia av pappershandlingen. I de fall 
handlingen är i färg och färgen har betydelse för att förstå handlingen, ska den digitala bilden 

också vara i färg, för att anses vara en fullständig kopia. Kvalitetskontroll ska ske genom 
stickprov efter skanning.  
 

Skannade handlingar ska lagras i ett sådant format att de kan konverteras till format godkända 
för långtidslagring.  

 
Gallring 

Huvudregeln är att pappershandlingar som skannas in och förvaras digitalt betraktas som 

original och papperskopian kan således gallras när kvalitetskontroll är gjord. Det finns dock 
undantag från gallring och vissa handlingstyper får aldrig ersättas av ett inskannat dokument. 

Det finns speciallagstiftning som hindrar digital hantering och bevarande. I dessa fall gäller 
lagstiftningens lydelser framför kommunstyrelsens beslut. Kommunalförbundet Sydarkivera 
har genomfört en juridisk utredning om vilka handlingar som måste bevaras i originalform, 

det vill säga i pappersform med underskrifter. För kommunens räkning är det följande: 

1. Folkinitiativ – ärende om att hålla folkomröstning 

2. Avtal om köp av fast egendom 

3. Ansökan om att lagfart ska förklaras vilande vid köp, byte eller gåva  

4. Vigselprotokoll 

5. Skriftlig fullmakt till ombud i domstol 

6. Testamenten (till exempel i samband med stiftelsebildning) 

Även nämndprotokoll som justerats analogt ska bevaras i pappersform.  
 
Övriga handlingar har samma rättsverkan i digital form som i pappersform.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 augusti 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsledningen 
Utvecklingssekreterare 
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§ 75 
 

Reviderad Förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
Dnr: KS 2022/01332 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

  Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån förändrade riktlinjer från Nationella Rådet har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 

förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts.  

 
Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 

styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka ut omarbetad 
förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om godkännande.  
 

Ny förbundsordning avses tillämpas från den 1 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 juni 2022 

 Missiv, beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

 Ny förbundsordning, avses tillämpas från den 1 januari 2023 
 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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§ 76 
 

Medfinansiering Leader Östra Skåne 2023-2027 
Dnr: KS 2022/01526 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun kommer att medverka till Leader Östra Skåne 2023–2027 och 

kommer för perioden att avsätta sin andel på 1 440 277 kronor enligt betalplan. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne prioriterats som ett av 40 

leaderområden i Sverige för åren 2023–2027.  
 
I samband med prioriteringen tilldelades varje område en budget, där Leader Östra Skåne 

tilldelades den största på 67 055 177 kronor, medel som kommer att möjliggöra arbetet med 
att ta emot och bevilja projektansökningar som gynnar den lokala utvecklingen i området.  

 
Den tilldelade budgeten finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och svenska staten. För att kunna erhålla startbesked krävs en övrig offentlig 

medfinansiering, s.k. LAG-pott, på 33% av den tilldelade budgeten, vilket innebär 22 128 
208 för Leader Östra Skåne.  

 
Efter Östra Göinge kommuns avsiktsförklaring inför framtagandet av en ny lokal 
utvecklingsstrategi, har interimsstyrelsen efter Jordbruksverkets prioritering av Leader Östra 

Skåne föreslagit att medfinansieringen bör fördelas mellan ingående kommunerna med 
utgångspunkt i antalet landsbygdsinvånare i kommunen. De ingående kommunernas 

respektive andel kommer därefter att fördelas i en betalplan och faktureras årligen för 
programperioden 2023–2027. 
 

Förslag till betalplan för Östra Göinge kommun: 
2023-01-31: 144 029 kronor  

2024-01-31: 288 055 kronor  
2025-01-31: 288 055 kronor  
2026-01-31: 288 055 kronor  

2027-01-31: 288 055 kronor  
2028-01-31: 144 028 kronor  

TOTALT: 1 440 277 kronor 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, daterad den 19 augusti 2022 

 Skrivelse till Östra Göinge kommun angående medfinansiering 
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 Avsiktsförklaring, Östra Göinge kommun 

 Leader Östra Skåne, Utvecklingsstrategi 2023–2027 
 

Beslutet skickas till: 

Kerstin Hallenberg (kerstin@skanesess.se) 
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§ 77 
 

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 
Dnr: KS 2022/01417 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

 Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 

Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes ersättare att 

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

 Att uppdra åt kommunens firmatecknare Ekonomichef Mattias Larsson att den 16 

november 2022 ingå aktieägaravtalet för Östra Göinge kommuns räkning. 

 

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. 
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Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 

Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 

sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 

som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 

konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Östra Göinge 
kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 

som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 

ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 
att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Östra Göinge kommun nya möjligheter till effektivisering 
av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 

respektive direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelsen Riskhantering i Östra Göinge kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans från den 13 juli 2022 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kommentarer 
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Beslutet skickas till: 
Ägarombudet Daniel Lyckestam Jönsson 

Kommunens firmatecknare Mattias Larsson 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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§ 78 
 

Delegationsbeslut för redovisning i september 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 12 augusti 2022 

 Delegationsbeslut – LSS Personkrets, maj 2022 

 Delegationsbeslut – LSS Personkrets, juni 2022 

 Delegationsbeslut – LSS, maj 2022 

 Delegationsbeslut – LSS, juni 2022 

 Delegationsbeslut – FN SoL, maj 2022 

 Delegationsbeslut – FN SoL, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, juni 2022 
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 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning flykting, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Egenavgift dödsbo, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Egenavgift dödsbo, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Anställningar, per juni månad 2022 

 Delegationsbeslut – LTF 20220705 

 Delegationsbeslut – GUC, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Jämkning, maj 2022 

 Delegationsbeslut – Jämkning, juni 2022 

 Delegationsbeslut – ÄO, maj 2022 

 Delegationsbeslut – ÄO, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Grundskola, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Förskola och fritidshem, juni 2022 

 Delegationsbeslut – Bostadsanpassningsbidrag 2022-01-01 – 2022-08-30 

 Delegationsbeslut – ÄO, augusti 2022 

 Delegationsbeslut – GUC, augusti 2022 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Egenavgift dödsbo, juli 2022 

 Delegationsbeslut – FN SoL, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, juli 2022 

 Delegationsbeslut – LSS, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, juli 2022 

 Delegationsbeslut – Fritidshem, augusti 2022 

 Delegationsbeslut – Förskola, augusti 2022 

 Resultatutskottet, 2022-08-24 § 3 

 Planeringsutskottet, 2022-08-24 §§ 39-45 

 Individutskottet, 2022-08-09 §§ 104-109 

 Individutskottet, 2022-07-29 §§ 102-103 

 Individutskottet, 2022-07-19 §§ 86-101  

 Individutskottet, 2022-06-09 §§ 64-85 
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§ 79 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 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 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 1 september 2022 

 Inkomna synpunkter, juni 2022 

 Inkomna synpunkter, juli 2022 

 SKR – Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner 

och Regioner 

 Socialstyrelsen – Meddelandeblad, En fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, maj 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juni 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juli 2022 

 SBVT – Kallelse styrelsemöte, 2022-08-18 

 SBVT – Protokoll Styrelsemöte, 2022-05-18 

 Meddelanden om tillkännagivande – Regionfullmäktige 2022-06-14 § 40 angående 

Regionplan för Skåne 2022–2040  

 Region Skåne – Beslutsförslag Bilaga Regionplan för Skåne 2022–2040 

 Regionfullmäktige § 55 Sammanträdesplanering 2023  

 Regeringsuppdrag till MSB gällande skyddade utrymmen 

 Årsredovisning VoB Syd 2021 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte, 2022-05-30 
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 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte, 2022-06-07 
 
 

 

 




