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Tid och plats:
Beslutande ledamöter:

Onsdag den 4 november 2015, klockan 14:00-16:30 , Församlingshemmet,
Broby
Patric Åberg (M)
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Christina Panfalk (KD)
Per-Olof Björnsson (FP)
Ulf Holmén (MP)
Ann Ahlbin (S)
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Ersättare:

Martin Skagerholm (M)
Lena Olsson (S)
Birthe Nilsson (S)
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Lena Dahl Wahlgren (V)
Pethra Wagnell (SD)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Jan Carlsson, kultur- och fritidschef § 171
Sven Bolling, kommunrevisor
Kerstin Wanstadius, sekreterare

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande

Torsdagen 2015-11-05 kl. 13.00, enheten Administration och utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Kerstin Wanstadius

Ordförande

Patric Åberg

Justerare

Ann Ahlbin (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-11-04

Datum då anslaget sätts upp

2015-11-05

Datum då anslaget tas ned

2015-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift
Kerstin Wanstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015
Dnr: KS 2015/00068

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 september 2015.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 86
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-08
 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 september 2015.
Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Internbudget för politiken 2016
Dnr: KS 2015/01462

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige fastställer föreslagen fördelning av politikens budget

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Politikens budget för år 2016 är totalt 8 951 000 kronor. Det är en utökning med totalt
566 000 kronor jämfört med år 2015. Fasta arvoden, sammanträdesersättningar och partistöd
är justerat mot index. Utöver detta har följande justeringar skett;
Överförmyndare
Revision
Kommunstyrelsen

+ 500 000 kronor (utökat antal ärenden och gode män)
+ 30 000 kronor (utökade fasta kostnader)
- 152 000 kronor (minskade fasta kostnader)

Föreligger förslag om att politikens budget fördelas enligt följande;
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare
Totalt

3 161 000 kronor
3 205 000 kronor
419 000 kronor
24 000 kronor
2 142 000 kronor
8 951 000 kronor

Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för;
Revisionen
848 000 kronor
Partistöd
485 000 kronor

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 87
 Tjänsteskrivelse 2015-10-05
Beslutet skickas till:
Revisionen
Valnämnden
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Överförmyndare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Ensamkommande barn - handläggning av mottagande,
anvisningar och avtalstecknande.
Dnr: KS 2015/01521

Kommunstyrelsens beslut

 Ensamkommande barn tas emot i enlighet med avtal eller där anknytning i kommunen
finns.

Beslutsmotivering
Rådande situation med stora flyktingströmmar medför att tidigare gjorda överenskommelser
är överspelade.
Det behövs därför nya politiska beslut vad gäller hanteringen av dessa frågor.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun tar för närvarande ett betydligt större ansvar för rikets
flyktingmottagande än vad som hade varit fallet om det kommunala ansvaret hade fördelats i
proportion till invånarantalet.
Nuvarande avtal om mottagande är inaktuella och bör förnyas.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Produktion 2015-10-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) föreslår att förvaltningens förslag om att kommunchefen får i uppdrag
att teckna avtal tas bort. Frågan om avtal återkommer då till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om Anders Bengtssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Ändring av taxa for torg- och gatuhandel
Dnr: KS 2015/00983

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny Kommunal författningssamling (Kfs) nr
80 med avgifter för handel och evenemang och föreslår kommunfullmäktige att
besluta att den skall gälla från och med 2016-01-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen förslår att Kfs nr 80 med avgifter för handel och evenemang
på allmänna platser uppdateras och anpassas avseende platser, utbud av varor och tjänster
samt avgifter. Vidare föreslås att det i författningen förtydligas att
samhällsbyggnadsavdelningen i egenskap av ansvarig avdelning för allmän platsmark även
skall ansvara för handläggning av ärenden avseende tillfällig upplåtelse av mark.

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 89
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-06-25
Förslag till ny Kfs nr 80
Kfs nr 80 antagen 2009-06-17

Beslutet skickas till:
Hemsidan
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik
Dnr: KS 2014/00333

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen godkänner SBVT:s rapport om utbyggnad av VA till Kollandsvik
och uppdrar åt kommunchefen att fullfölja projektet med den ledningssträckning som
sammanvägt är mest fördelaktig med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi.
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att återrapportera slutlig val av
ledningssträckning med genomförandeplan samt kalkyl av kostader och intäkter för
projektet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2014-09-03 fattat beslut om utbyggnad av ledningar för vatten och
avlopp till Kollandsviksområdet för anslutning av områdets befintliga fritidshus och
permanentbostäder. En fördjupad VA-utredning från Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT) utgjorde det egentliga beslutsunderlaget. SBVT kalkylerade den totala kostnaden till
7,6 milj kr.
Under våren 2015 har SBVT granskat det tidigare redovisade valet av ledningssträckning från
Gyviksområdet till Kollandsvik. Då risken att stöta på berg bedöms stor har SBVT utrett
alternativa sträckningar. SBVT förordar nu en kombinerad sjö- och markförlagd ledning.
Kostnaden beräknas till 7,7 milj kr.

Beslutsunderlag
 Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 88
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-16
 PM – VA utbyggnad Kollandsvik, SBVT 2015-09-01

Beslutet skickas till:
SBVT
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgat
strandskydd inom Östra Göinge kommun.
Dnr: KS 2015/01231

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt förslag.

Beslutsmotivering
Länsstyrelsen i Skåne har för avsikt att fatta nya beslut avseende det utvidgade strandskyddet
inom Östra Göinge kommun. Under hösten 2015 har förslag till beslut varit ute för
granskning. Östra Göinge kommun yttrar sig över Länsstyrelsens förslag till beslut

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har ett regerings uppdrag i att se över det utvidgade strandskyddet och fatta
beslut utifrån nu gällande lagstiftning. Tidigare beslut avseende utvidgat strandskydd fattades
7 juni 2002. Dessa beslut upphörde att gälla 31 december 2014. Länsstyrelsen har under 2012
haft samråd med kommunen om kommunens intention och vilja avseende det utvidgade
strandskyddet. Därefter har Länsstyrelsen studerat det utvidgade strandskyddet närmre och
formulerat ett förslag till beslut som nu är ute på granskning. Länsstyrelsen har förelagt
kommunen att yttra sig över förslaget. I Östra Göinge berörs sjöarna: Tydingen,
Vesslarpssjön, Rolstorpssjön, Farlången och Immeln.

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 91
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-10-05
Yttrande
Föreläggande om yttrande från Länsstyrelsen Skåne, inkommen 2015-09-01

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Försäljning av fastigheten Oröd 1:14
Dnr: KS 2015/01306

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Oröd 1:14 i enlighet med förslag till
”Ansökan och överenskommelse fastighetsreglering” och uppdrar åt kommunchefen
att genomföra försäljningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun äger fastigheten Oröd 1:14 som utgör en obebyggd lantbruksenhet om
28.614 kvadratmeter. Kommunen förvärvade fastigheten från Allmänna Arvsfonden via
länsstyrelsen 1979 för 10.000 kr. Fastighetens taxeringsvärde är 43.000 kr. Fastigheten är
belägen intill Tydingesjön utanför Broby. Fastigheten är huvudsakligen bevuxen med
lövskog. Terräng och höjdförhållanden gör att det skogliga värdet är begränsat.
Samhällsbyggnadsavdelningen har låtit kommunen skogsförvaltare Skogssällskapet värdera
fastigheten. Köparen har gjort en värdering genom LRF-konsult. Båda värderingarna visar på
ett marknadsvärde i intervallet 150.000-200.000 kr.
I anslutning till fastigheten finns ett mindre antal fritidshus. In- och utfartsväg till dessa löper
över Oröd 1:14. På Oröd 1:14 har också anlagts en uppställningsplats för sopkärl till
fritidshusen för att möjliggöra sophämtning. Några fritidshusägare har framfört önskemål om
att köpa delar av Oröd 1:14 för att utöka sina fritidshustomter. Dialog med Lantmäteriet visar
att nya fastighetsbildningar kompliceras och i vissa fall omöjliggörs genom befintligt
strandskydd.
Ägarna till angränsande fastighet Oröd 1:7 har anmält intresse att köpa Oröd 1:14 för att
lägga samman den med Oröd 1:7 genom fastighetsreglering. De är öppna för att senare sälja
delar av den marken till ägare av befintliga fritidshus, i den mån fastighetsbildning är möjlig.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att Oröd 1:14 är av ringa allmänt värde och saknar
förutsättningar som motiverar ett fortsatt kommunalt ägande. Samhällsbyggnadsavdelningen
föreslår att fastigheten säljs till ägarna av Oröd 1:7 genom fastighetsreglering för en
köpeskilling av 182.000 kr, motsvarande 65.000 kr/ha.
Fastigheten belastas av ett skriftligt pantbrev på 8.000 kr från 1975. Då pantbrevet inte kan
återfinnas måste kommunen låta döda detsamma innan fastighetsreglering kan göras. Det
innebär att en fastighetsreglering kan vinna laga kraft först hösten 2016.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 164

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 90
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-15
Förslag till ”Ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering”.
Fastighetskarta Oröd 1:14

Beslutet skickas till:
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Köp av fastigheten Parketten 4
Dnr: KS 2014/00958

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för fastigheten Parketten 4 och
uppdrar åt kommunchefen att verkställa köpet.
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att verkställa rivning av fastigheten
Parketten 4 snarast efter kommunens tillträde till fastigheten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I samband med planarbetet för anläggning av ny bussgata på före detta banvallen och
Byavägen i Hanaskog har en bullerutredning genomförts med anledning av den väsentliga
ombyggnad som skall göras. Bullerutredningen visar att det kommer att krävas omfattande
åtgärder för att uppfylla kraven på bullernivåer vid fastigheten Parketen 4 vid Byavägen.
Enligt samhällsbyggnadsavdelningens beräkningar är det mera ekonomiskt fördelaktigt för
kommunen att köpa in och låta riva bostadshuset på Parketten 4 än att genomföra de
bullerdumpande åtgärder som krävs. Genom inköp och rivning elimineras också en framtida
risk för konflikt mellan bostads- och trafikändamål.

Beslutsunderlag





Ledningsutskottets protokoll 2015-10-20 § 92
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-14
Kartskiss Parketten 4-5
Tjänsteskrivelse ”Förutsättningar för bussgata på Byavägen i Hanaskog”, enhetschef
Kenneth Liedman 2015-09-14
 Förslag till köpekontrakt för Parketten 4
 Trafikbullerutredning Hanaskog, ÅF Infrastructure AB 2015-07-01
Beslutet skickas till:
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Inbjudan att bli medlem i det nya öresundssamarbetet
Dnr: KS 2015/01553

Kommunstyrelsens beslut

 Östra Göinge kommun tackar ja till medlemskap i öresundssamarbetet ” Greater
Copenhagen and Skåne Comittee (GCSC)”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne bjuder in alla Skånes kommuner att bli medlem i den från årsskiftet ombildade
organisationen för öresundssamarbetet, ”Greater Copenhagen and Skåne Comittee (GCSC)”.
Den nya organisationen ska intensifiera arbetet kring frågor som rör integration och
utveckling i regionen.
Region Skåne kommer stå för hela medlemsavgiften. Medlemskapet medför inga förpliktelser
att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande.
När man vet hur många kommuner i Sverige och Danmark som vill bli medlem kommer
fördelning styrelseposter mellan länderna att ske.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-21
 Inbjudan från Region Skåne

Beslutet skickas till:
Region Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Information Skåne Nordost november
Dnr: KS 2015/00021

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträden redovisas skrivelser och protokoll från styrelsen för
Skåne Nordost samt kommunchefsgruppen.
Därutöver lämnas muntlig information
Vecka 46 är det näringslivsvecka i Skåne Nordost med aktiviteter varje dag i de olika
kommunerna. Program finns på kommunens och Skåne Nordosts hemsidor. För deltagande i
Näringslivsdagen tisdagen 10 november krävs anmälan,

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-23
 Protokoll från Samarbetskommittén Skåne Nordost 2015-06-11

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Meddelanden till kommunstyrelsen - Redovisas november
2015
Dnr: KS 2015/01458

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Följande inkomna meddelanden redovisas:
Kommunala Pensionärsrådet
1. Protokoll 2015-09-15
Kommunala Handikapprådet
2. Protokoll 2015-09-15
Vård och omsorg
3. Ej verkställda Sol och LSS beslut, kvartal 3

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Redovisning av delegeringsbeslut, för oktober månad
Dnr: KS 2015/00129

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, oktober månad
Vård- och omsorgsärenden
 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, Sol augusti månad
Verksamhet stöd
 Delegeringsbeslut enligt SoL, Försörjningsstöd, utredning/behandling annat bistånd,
förhandsbedömning september månad
Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen
 Redovisning oktober månad
Utskottens redovisning av delegeringsbeslut
 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2015-10-19, § 41
 Individutskottets protokoll 2015-10-07

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-27

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen och utskott 2016
Dnr: KS 2015/01450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för kommunfullmäktige enligt
nedan med sammanträdesstart kl. 18.30.

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och utskotten
samt sammanträdesstart enligt nedan.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar under 2016

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

KSLU
20
24
16
20
18

KSOU
20
24
16
20
18

24
21
19
16
14

24
21
19
16
14

Sammanträdesstart:
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet
Omsorgs- och utbildningsutskottet
Individutskottet
Kommunfullmäktige

KSIU
13
10
9
13
11
1
1
3
7
12
9
7

Kl. 15.00
KL.08.30
Kl. 13.00
Kl. 08.30
Kl. 18.30

KS

28
24
23
28
26
16

7
12
9
7

22
27
24
21

Information kl. 14.00-14.45

Beslutsunderlag
 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-23
Justerandes sign.

KF
13
10
9
13
11
1

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 170
Beslutet skickas till:
Gruppledarna i de politiska partierna
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Förslag på verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2015/00512

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige beslutar om principer för verksamhetsstöd till
ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun att gälla från och med 2016-01-01
 Kommunfullmäktige upphäver de markerade delarna i författningssamlingen nr 33
som avser bidrag till ungdomsföreningar från och med 2015-12-31
 Kommunfullmäktige upphäver författningssamlingen nr 40 – Taxor i kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar från och med 2015-12-31 samt beslutar om nya taxor i
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar att gälla från och med 2016-01-01

Kommunstyrelsens beslut


Givet kommunfullmäktiges beslut om principer för verksamhetsstöd till
ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer
för verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun att gälla från och
med 2016-01-01.

Socialdemokraterna återkommer med synpunkter när ärendet behandlas i
kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Utgångspunkten för förslaget är de vägledande idéer och tankar som programområde Fritid
ger.
Bland annat pekar programhandlingen på att nyckelorden för en förenings verksamhet,
vitalitet och framtid är dess initiativ och drivkraft och att det är oerhört viktigt att initiativ,
drivkraft och engagemang som finns i föreningen, fortsatt kan växa och utvecklas där.
Respektive förenings verksamhet får ytterligare större betydelse framför dess kostnader i
detta förslag. Nuvarande bidragssystem bygger till del på bidrag som baseras på föreningens
kostnader, både anläggnings-, drifts- och verksamhetskostnader.
Förslaget
Idag har vi ett antal olika bidrag till ungdomsföreningar som söks separat och vid olika
tidpunkter under året, vidare sker utbetalning av dem vid olika tidpunkter under året.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-11-04
Sida 20/21

Forts. § 171
Detta principförslag bygger på att de flesta av dessa bidrag tas bort och kvar blir
aktivitetsstöd, driftbidrag, ledarutbildningsbidrag samt bidrag till arrangemang.
Syftet med att endast ha kvar dessa fyra bidragsformer riktade till ungdomsföreningar är att
dels lyfta fram betydelsen av föreningarnas verksamhet genom att stärka aktivitetsstödet då
detta har en direkt koppling till den verksamhet som respektive förening bedriver och dels
fortsatt stödja kvalitetshöjningar och utveckling i föreningarna genom att bidra till drift,
ledarutbildning samt arrangemang som till exempel större tävlingar.
Genom ett minskat antal riktade bidrag så stärker vi också föreningarnas beslutsrätt till vad
bidragen skall användas till i deras respektive verksamhet. Det är föreningarna som bäst vet
hur det stöd som kommer från kommunen skall användas till och det är deras
verksamhetsplaner och budgetar som styr detta och inte det kommunala bidragssystemet. Det
innebär att det är föreningen själv som beslutar om bidragen skall användas till exempel till
investeringar, lägerresor eller inköp av material.
I och med detta förslag så avskaffas också lokalbidraget. Det innebär att föreningarna inte
längre får full kostnadstäckning för hyra av kommunens anläggningar, som man idag får om
man uppfyller kriterierna för ungdomsföreningar. Detta ger att föreningarna kommer att
betala hyra i kommunens anläggningar enligt gällande taxor. Denna förändring stimulerar
föreningarna att optimera sin planering av träningstider i kommunens anläggningar.
Regler om de kommunala bidragen till ungdomsföreningar m fl finns i kommunens
författningssamling nr 33 (KFS 33).
Detta principförslag är en del av kommande förslag om ändrade bidragsregler och
bidragsnivåer. Resterande regler inom KFS 33 kommer succesivt att arbetas fram under 2016.
Detta förslag förutsätter att föreningstaxorna i kommunens anläggningar för kategorin
”Träningstider – Godkänd för aktivitetsbidrag (ungdom)” sänks så att de ligger på en rimlig
och hanterbar nivå för föreningarna.
Förslag är att hyresintäkterna för den uthyrning som sker till godkända ungdomsföreningar
och deras godkända träningsaktiviteter tillförs verksamhetsstöden till ungdomsföreningar
enligt detta förslag. På så sätt går intäkterna tillbaka till föreningarna samtidigt som det sker
en omfördelning av resurser mellan de föreningar som endast använder kommunens
subventionerade anläggningar och de föreningar som har egna anläggningar.
Förslaget innebär att kommunfullmäktige beslutar om nya principer för verksamhetsstöd till
ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun, upphäver de delarna i författningssamlingen nr
33 som avser bidrag till ungdomsföreningar samt beslutar om nya taxor i kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. Vidare innebär förslaget att kommunstyrelsen beslutar om nya
riktlinjer för verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun.
En uppföljning och utvärdering av stödet kommer att ske löpande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2015-11-04
Sida 21/21

Forts. § 171

Beslutsunderlag
 Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2015-10-19
 Principer för verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun 201510-19
 KFS nr 33
 KFS nr 40
 Taxor i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar f o m 2016-01-01
 Riktlinjer för verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun 201510-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Nilsson (C) föreslår att kravet att vara ansluten till riksorganisation eller riksförbund för
att vara en stöd- och bidragsberättigad förening tas bort från riktlinjen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om Sofia Nilssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla förslaget. Förslaget till riktlinje ska därmed revideras.
Beslutet skickas till:
Jan Carlson, enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

