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Tid och plats: 

 

Onsdag den 2 december 2015, klockan 14:00-17:00,  Sessionssalen, 

kommunhuset Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors, tjg. ersättare för Christina Panfalk (KD) 

Per-Olof Björnsson (L) 

Ulf Holmén (MP) 

Ann Ahlbin (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Olsson (S) tjg. ersättare för Marcus Jeppsson (S) 

Birthe Nilsson (S), tjg. ersättare Annika Qvarnström (S) 

Pethra Wagnell (SD) tjg. ersättare för Mats Rosenqvist (SD), ej § 186, 190-194 

  

Ersättare: Elisabeth Johansson (MP) 

Curt Antonsson (S) 

Daniel Petersén (S) 

Lena Dahl Wahlgren (V) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig, informationsärende 

Mikael Torberntsson, informationsärende 

Bertil Jönsson, kommunrevisor 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen 2015-12-03, kl. 13.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

173 - 194 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-12-02 

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-03 

Datum då anslaget tas ned 2015-12-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 173 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 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 31 oktober 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 93 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2015 
 

 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 174 
 

Månadsuppföljning per 2015-10-31 
Dnr: KS 2015/00404 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2015 för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 94 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05 

 Månadsuppföljning per 2015-10-31 

 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 175 
 

Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 
Dnr: KS 2015/01659 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Målnivåer och resultatindikatorer fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för 

2016-19 med ändring av indikatorn inom Kunskap och Kompetens samt tillägg av 

indikator inom Boende enligt nedanstående förslag på sammanträdet. 

 Investeringsplanen fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för 2016-19  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-17 KF § 60 mål- och resultatplanen för perioden 

2016-19. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att 

återkomma med en specifikation på vilka objekt som ska ingå i investeringsbudget samt 

förslag på målnivåer för resultatindikatorerna. 

 

I skrivelsen Förslag till målnivåer och indikatorer redovisas förvaltningens förslag till 

målnivåer samt tillägg och förändringar av indikatorerna. 

 

Investeringsplanen för 2016-2019 har utformats efter underlag ifrån 

lokalförsörjningsutredningen och det förslag som togs fram av en politisk beredningsgrupp. I 

fullmäktiges beslut i juni om mål- och resultatplanen framgick att den totala 

investeringsvolymen för 2016-2019 var 208 miljoner kronor (52 miljoner kronor per år) plus 

VA-investeringar. Med grund i förslaget ifrån den politiska beredningsgruppen har därför en 

investeringsplan tagits fram som ryms inom den ram som fullmäktige fastställde för 2016-

2019. Som bilaga finns den investeringsplan som ska biläggas förslaget till mål- och 

resultatplan för 2016-2019. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 95 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-04 

 Skrivelse Förslag till målnivåer och indikatorer 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår ändring av ledningsutskottets förslag inom utmaningsområde Kunskap 

och kompetens, ”indikatorn ska vara att andelen elever som uppnår 300 i meritvärde ska vara 

10 %”..  
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Forts. § 175 

 

Ordföranden föreslår tillägg inom utmaningsområde Boende, ”totalt antal nyproducerade 

bostäder ska vara 180”. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag om indikator inom Kunskap och Kompetens 

mot sitt eget ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget  

att ”andelen elever som uppnår 300 i meritvärde ska vara 10 %”.  

 

Ordföranden ställer fråga om tilläggsförslaget inom Boende och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslaget och lägger till indikatorn ”totalt antal nyproducerade bostäder ska vara 180”. 
   
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare 
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§ 176 
 

Borgensavgifter för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2015/01662 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Göingehem AB till 0,3 % på 

borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från och med år 2016  

 Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Östra Göinge kommuns 

Industrifastighets AB till 0,3 % på borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från 

och med år 2016 

 Kommunstyrelsen fastställer borgensavgiften för Östra Göinge Renhållnings AB till 

0,3 % på borgensbelopp för det aktuella året, att gälla från och med år 2016 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-11-22 i § 94 delegerat rätten att fastställa borgensavgift för till 

kommunstyrelsen.  

Överenskommelse är träffad med Osby kommun om att borgensavgiften för Östra Göinge 

Renhållnings AB för år 2016 ska vara 0,3 %. Om revidering sker kommer nytt beslut att tas. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 100 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-05 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 177 
 

Användande av ränteswappar i Göingehem AB 
Dnr: KS 2015/01676 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att Göingehem AB använder ränteswappar för max 50 

miljoner kronor 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nuvarande finanspolicy (§101 KF 1999-10-21) innehåller reglering av 

användning av ränteswappar. En ränteswap är en finansiell transaktion mellan två parter som 

innebär att de byter räntebetalningsströmmar med varandra, dvs byte av rörlig ränta till fast 

ränta eller ifrån fast till rörlig ränta.  

 

Inget av kommunens bolag, eller kommunen självt, har använt ränteswappar sedan tidigare. 

Förslaget är därmed att ränteswappandet inledningsvis till 50 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 101 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse per 2015-11-05 

 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 178 
 

Bildande av kooperativ hyresrättsförening, kommunal 
borgen och försäljning av fastigheter till föreningen. 
Dnr: KS 2015/00714 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Östra Göinge kommun bildar tillsammans med Riksbyggen och 

Samverkansföreningen en kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens 

trygga hem. 

- Östra Göinge kommun skall utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 

föreningen och tre personer som ersättare. 

- Föreslagna stadgar för föreningen godkänns(enligt bilaga) 

- Östra Göinge kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och 

ändamål med föreningen.(enligt bilaga) 

- Östra Göinge kommun försäljer fastigheten Skogsbrynet1 i Sibbhult för 15,3 miljoner 

kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. 

Därefter genomför föreningen en ombyggnad på fastigheten i enlighet med redovisat 

förslag. 

- Östra Göinge kommun försäljer fastigheterna Sexmannen 2 och Åstringen 16 i 

Knislinge för 13,6 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan 

föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en ombyggnad på 

fastigheten i enlighet med redovisat förslag. Förslaget förutsätter en 

detaljplaneändring och förändrad fastighetsbildning. 

- Östra Göinge kommun tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive 

fastighet.(enligt bilaga) 

- Östra Göinge kommun lämnar kommunal borgen till Kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem för den totala produktionskostnaden 

om 188 miljoner kronor. 

- Östra Göinge kommun tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen beträffande 

Lindgården i Broby i enlighet med bilaga. 

- Föreningen ersätter Östra Göinge kommun för eventuella kostnader för återföring av 

moms gällande fastigheterna Skogsbrynet 1, Sexmannen 2 och Åstringen 16. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
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Forts. § 178 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till hur 

man med kooperativ hyresrätt skall utveckla moderna vård- och omsorgsboenden i Östra 

Göinge kommun. Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut var ett tidigare uppdrag till  

förvaltningen att utreda förutsättningarna för externt ägande och drift av vård- och 

omsorgsfastigheter i Östra Göinge kommun.  

  

Projektet består av två delar med ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen den 3 juni 2015 och 

ett slutligt beslut i kommunfullmäktige i november 2015. I enlighet med kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut i juni redovisar nu förvaltningen ett fördjupat och komplett beslutsunderlag 

för kommunens samtliga tre äldreboenden. Beslutsunderlaget i detta ärende har tagits fram 

efter konsultation av juridisk expertis. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 98 

 Tjänsteskrivelse 2015-10-27 

 Kommunstyrelsens beslut § 70/2013 

 Kommunstyrelsens beslut § 90/2015 

 Utveckling av vård och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun. Slutrapport 2015-

10-27 

 Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 0 Västanvid 

 Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 1, Västanvid 

 Bilaga 1 A, Förslagshandling situationsplan, Västanvid. 

 Bilaga 1B, Förslaghandling plan 1 Skogsbrynet. 

 Bilaga 1 B, Förslagshandling situationsplan, Skogsbrynet 

 Bilaga 2, Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1 

 Bilaga 3, Ombyggnadskalkyl i egen regi 

 Bilaga 4, Långtidsbudget för föreningen 

 Bilaga 5 Föreningens stadgar 

 Bilaga 6 Stiftaravtal 

 Bilaga 7, Samverkansavtal 

 bilaga 8 Avsiktsförklaring lindgården 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår ändring av ledningsutskottets förslag genom att summan för försäljning 

av fastigheten Skogsbrynet 1 ändras till 15,3 miljoner samt för fastigheterna Sexmannan 2 

och Åstringen 16 ändras till 13,6 miljoner. 

 

Ordföranden föreslår tillägg till ledningsutskottets förslag genom beslutssatsen ”Föreningen 

ersätter Östra Göinge kommun för eventuella kostnader för återföring av moms gällande 

fastigheterna Skogsbrynet 1, Sexmannen 2 och Åstringen 16”. 
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Forts. § 178 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag om summor för försäljning av fastigheterna 

mot sitt eget ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget. 

 

Ordföranden ställer fråga om sitt tillägg till beslutssats och finner att kommunstyrelsen 

bifaller tilläggsförslaget. 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Riksbyggen 
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§ 179 
 

Redovisning av arbetet med översyn av kommunen 
lokalutnyttjande och uppdrag att verkställa de åtgärder som 
översynen föranleder  
Dnr: KS 2015/01635 

Kommunstyrelsens beslut 

 Föreliggande redovisning av arbetet med översyn av kommunen lokalförsörjning god-

känns. 

 Kommunchefen får i uppdrag att med utgångspunkt i den parlamentariska gruppens 

beredning av lokalförsörjningsfrågorna dels verkställa de investeringsåtgärder som 

finns upptagna i mål- och resultatplan 2016-19 dels ta fram en plan för avyttring av 

aktuella fastigheter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fastighetsbestånd är på flera sätt en strategisk resurs när det gäller att uppnå de 

mål som kommunfullmäktige beslutat om. Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för en 

god kvalitét på de tjänster som kommunen tillhandahåller. Kostnader för lokaler och fastig-

hetsunderhåll är en stor utgiftspost som binder resurser. Det är viktigt att ekonomiska resurser 

som behövs i verksamheten inte i onödan binds i fastighetsinnehav och lokalkostnader. 

Välskötta, yteffektiva och energieffektiva fastigheter är också ett sätt för kommunen att hus-

hålla med skattemedel och att bidra till att viktiga miljö- och klimatmål kan uppnås på sikt. 

 

Kommunstyrelsen fick i samband med beslut om mål- och resultatplan i juni 2015 i uppdrag 

av kommunfullmäktige att, inom fastställd ram, specificera vilka objekt som skall ingå i inve-

steringsbudgeten. Det är angeläget att det förslag som skall föreläggas kommunfullmäktige, 

avseende framtida investeringsobjekt, är väl förankrat politiskt. Med anledning av uppdraget 

till kommunstyrelsen har därför kommunstyrelsens ordförande tillkallat en parlamentarisk 

arbetsgrupp, med representanter från alla fullmäktigepartier, för en bred politisk beredning av 

frågan innan den behandlas av kommunstyrelsen inför slutligt fastställande i fullmäktige. Det 

underlag som behandlats i den parlamentariska beredningsgruppen har utarbetats av en lokal-

försörjningsgrupp i förvaltningen med representanter från kommunens fastighetsunderhåll, 

Samhällsbyggnadsavdelningen och verksamheterna Bildning och Stöd. Resultatet av lokal-

försörjningsgruppens arbete och den politiska beredningen är ett förslag som bland annat in-

nebär ny- till och ombyggnad av lokaler för att möta ett behov av fler och mer ändamålsen-

liga lokaler till följd av markant ökat barn- och elevantal i kommunens södra delar, främst i 

Hanaskog men även i Knislinge.  
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Forts. § 179 

 

Förslaget innebär också, där det är påkallat, en upprustning av kommunens lokalbestånd till 

en modern och ändamålsenlig standard. Under lokalöversynen har möjligheter till effektivare 

lokalutnyttjande kartlagts och identifierats. Det betyder att den ökning av driftskostnaderna 

som blir följden av föreslagna åtgärder kan reduceras med drygt tre miljoner kronor genom 

avyttring av fastigheter som inte behövs för kommunens verksamhet. Förslaget innebär sam-

mantaget en årlig nettokostnadsökning som uppgår till 5 752 000 kronor, förutsatt att före-

slagna avyttringar av fastigheter kan genomföras. 

 

I detta ärende redovisas arbetet med fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en 

objektlista inför kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget i november 2015. Redo-

visningen avser både den politiska beredningen och den som genomförts i förvaltningen. Re-

sultat och förslag redovisas övergripande. Den objektslista som tagits fram ingår i förslaget 

till investeringsbudget som kommunstyrelsen behandlar i ett särskilt ärende vid detta sam-

manträde inför slutligt beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2015. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 97 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02 
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§ 180 
 

Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande 
överförmyndare 
Dnr: KS 2015/01645 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige reviderar Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda från och med 2016-01-01, enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

En förändring av organisation av överförmyndarverksamheten genomförs från och med  

2016-01-01. Arvodering i enlighet med Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda upphör för Överförmyndaren och biträdande överförmyndaren och dessa 

ersätts genom anställningsavtal. 

Med anledning av förändringen revideras Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda enligt förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 96 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-03 

 Förslag till revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lars-Stellan Jönsson, överförmyndare 

Hemsidan 
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§ 181 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av synpunkter i revisionsrapport 
Dnr: KS 2015/00511 

Kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag. 

Protokollsanteckning 
Ann Ahlbin (S), Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S), Lena Olsson (S) och Birthe 

Nilsson (S) lämnar anteckning till protokollet. Bilaga 1. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna överlämnade 2014-12-03 rapport rörande granskning av delegationsbeslut. 

Förbättringsområden som identifierades var bl.a. 

- Verkställighetsärenden som att underteckna handlingar ska inte ingå i 

delegationsordningen 

- Tydlighet till vem kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt 

- Tydliggörande om vem som ansvarar för att ett delegationsbeslut anmäls och till vem 

besluten ska anmälas. Dokumenterad rutin måste kommuniceras ut i verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen överlämnade svar till revisorerna i april, ovanstående punkter ska beaktas 

när delegationsordningen revideras.   

 

Förvaltningen överlämnar nu förslag till reviderad delegationsordning.  

Befintlig rutin ska uppdateras och kommuniceras till verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 99 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-10-20 

 Förslag till reviderad delegationsordning 
 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Chefer och handläggare via intranätet 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-12-02 

Sida 18/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 182 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av hanteringen av 
bidrag till föreningar 
Dnr: KS 2015/01359 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  

Delges kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun 

granskat kommunstyreslens hantering av bidrag till föreningar och lämnat revisionsrapport, 

där revisionen önskat svar på de kommentarer och rekommendationer som framförts i 

granskningen.   

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid 2015-11-25 

 Förslag till yttrande 2015-11-25 

 Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av bidrag till föreningar augusti 2015 
 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 
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2015-12-02 

Sida 19/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 
 

Inrättande av gemensamt äg IT-bolag - Avsiktsförklaring 
Dnr: KS 2015/01713 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antager förslag till avsiktsförklaring rörande bildande av 

kommunalt IT-bolag (UNIKOM AB)  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år tillbaka bedriver Hässleholms, Höörs, Hörby och Östra Göinge kommuner 

inom ramen för samverkansavtal ett samarbete rörande IT-området. Syftet med samarbetet 

har varit: 

 förbättrad kundupplevd kvalitet 

 säkerställd personal- & kompetensförsörjning 

 kostnadseffektiv förvaltning av infrastruktur, applikationer och telefoniplattform 

 IT- tjänster med hög tillgänglighet och tillförlitlighet  

 upprätthållande av nödvändig informationssäkerhet 

 utökat öppethållande i Service Desk 

 

Nedanstående har dock inte omfattats av samarbetet: 

 stadsnät 

 e-tjänster 

 ägandet av passiv lokal infrastruktur (WAN, LAN och WLAN)  

 

Inom ramen för samverkansavtalet har utvecklingsarbete och den ordinarie IT-driften i 

samarbetskommunerna drivits i form av ett gemensamt projekt. För ledning och styrning har 

det funnits en gemensam projektorganisation i vilken samarbetskommunernas IT-enheter 

ingått i sin helhet. Projektets styrgrupp har utgjorts av samarbetskommunernas 

kommunchefer och ekonomichefer.   

 

Utifrån gjorda erfarenheter inom ramen för samverkansavtalet vill nu tre av ovanstående 

kommuner – Höörs, Hörby och Östra Göinge kommuner – går vidare i samarbetet och skapa 

en tydligare organisation för att på ett ännu bättre och tydligare sätt kunna genomföra 

ovanstående syften. Utifrån uppställd målsättning i samverkansavtalet och gjorda 

samverkanserfarenheter har kommunrepresentanter vid överläggningar kommit fram till att 

den bästa associationsformen för ett fördjupat samarbetet skulle kunna vara att bilda ett 

gemensamt ägt kommunalt aktiebolag. 

 

Styrkan med ett kommunalt IT- aktiebolag är att man förstärker följande samverkanseffekter; 

styrka på marknaden vid upphandlingar, förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning 

och tydliga operativa fördelar. 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-12-02 

Sida 20/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts § 183 

 

Förutsättningarna för att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform framgår av 

kommunallagen. Samma kommunalrättsliga principer som styr den rent kommunala 

verksamheten styr också kommunala bolag; lokaliserings- likställighets- och 

självkostnadsprincipen gäller i de flesta fall. Samverkan i ett gemensamt aktiebolag regleras 

genom bolagsordning, men kan kompletteras med avtal av olika slag, t.ex. aktieägaravtal och 

ägardirektiv.  

 

Föreliggande avsiktsförklaring innebär att ett arbete påbörjas för att bilda ett gemensamt IT-

bolag (UNIKOM AB). Om intentionerna i avsiktsförklaringen genomförs, beräknas bolaget 

kunna starta upp sin verksamhet under år 2016.  

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Avsiktsförklaring 
 

Beslutet skickas till: 

Tommy Johansson, SPU 

Peter Gripner, IT-chef 

Hörby kommun 

Höörs kommun 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 
 

Begäran kommunal borgen, Östra Göinge renhållnings AB 
Dnr: KS 2015/01745 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld 

ingår Östra Göinge kommun tillsammans med Osby kommun borgen för Östra 

Göinge Renhållnings AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 

miljoner kronor jämte därpå följande ränta och kostnader 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge Renhållnings AB har begärt utökad kommunal borgen för maximalt 30 

miljoner kronor. Bolaget har behov av kapital för att täcka investering av nya avfallskärl (4-

fack), i samband med införande av nytt insamlingssystem 2016. Kommunerna är redan idag i 

borgen för 5 miljoner kronor (återstår ca 3 miljoner kronor). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ledningsstöd och service 2015-11-25 

 Skrivelse Östra Göinge Renhållnings AB 2015-11-18 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Peter Johansson, Östra Göinge Renhållnings AB 
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2015-12-02 

Sida 22/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 
 

Extern prissättning av måltider inom kostenhetens 
restaurangverksamhet 
Dnr: KS 2015/01463 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen justerar priser för externa måltider inom kostverksamheten från 

och med 2016-01-01 i enlighet med föreslagen prislista. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för kostenhetens måltidsproduktion har stigit under år 2015. Framför allt 

löneökningar och ökade råvarukostnader har bidragit till detta. 

 

Den nya prissättningen av nedanstående sortiment behöver träda i kraft från 1 januari 2016.  

I samband med höjningarna av portionspriser kommer även övrigt sortiment i 

äldreomsorgens restaurang och cafeteria att vid behov räknas upp av kostenheten. 

 

Förslag till prislista från 2016-01-01  
Samtliga priser redovisas både exklusive och inklusive 12% restaurangmoms. 

 

Målgrupp/Måltid  Nuvarande pris Nytt pris  Nytt pris 

   exkl moms  exkl moms inkl moms 

Skola/fritids 
Skollunch, vuxen   50,00  50,89 57,00 

(inkl sallad, dryck och bröd)  

Salladstallrik från buffén, utan kött  33,93  35,71 40,00 

(inkl dryck & bröd)   

Frukost, vuxen  41,07  40,18 45,00 

Mellanmål, vuxen  33,93  35,71 40,00 

 

Äldreomsorgens restauranger 

Dagens rätt, vuxen  58,93  59,82 67,00  

Dagens rätt, barn t o m 8 år 45,54  46,43 52,00  

(vid soppa ingår efterrätt i dagens rätt) 

Dagens sallad  45,54  46,43 52,00 

Dagens paj   45,54  46,43 52,00 

Dagens lättlunch  45,54  46,43 52,00  

Salladstallrik från buffén, utan kött 45,54  46,43 52,00 

 

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-12-02 

Sida 23/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts § 185 

 

I samtliga äldreomsorgens ovanstående alternativ ingår sallad, dryck och bröd samt kaffe på 

maten. 

 

 

Målgrupp/Måltid  Nuvarande pris Nytt pris  Nytt pris 

   exkl moms  exkl moms inkl moms 

 

Övrigt i äldreomsorgens restauranger 

Efterrätt   15,18  16,07 18,00 

    

(Take Away - enbart för brukare med bistånd till måltidshjälp) 

Frukost   36,61  40,18 45,00 

Kvällsmat   45,54  46,43 52,00 

 

Sortimentet kan variera mellan olika kök. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Produktionsstöds tjänsteskrivelse 2015-11-25 
 

 

Beslutet skickas till: 

Lise-Lotte Lundin Petersson, kostchef 

Anna Svanbom, controller 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
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§ 186 
 

Ensamkommande barn - avtalstecknande samt inrättande 
av boende 
Dnr: KS 2015/017 73 

Kommunstyrelsens beslut 

- Uppdrages åt kommunchefen att teckna nytt avtal med 

Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av maximalt 64 ensamkommande 

barn för 2016 under förutsättning att anknytningsärenden i enlighet med 

Migrationsverkets fördelningsmodell, steg 1, inkluderas i detta antal. 

- Uppdrages åt kommunchefen att inrätta och starta de HVB- eller Stödboenden som 

nödvändiggörs av det aktuella mottagandet. 

 

Pethra Wagnell deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rådande situation med stora flyktingströmmar medför att tidigare gjorda överenskommelser 

inte svarar mot de fördelningstal som Migrationsverket och Länsstyrelsen nu aviserar. 

Kommunen kommer, med eller utan avtal, att ta emot ett betydligt ökat antal 

ensamkommande barn under 2016. Ett avtal enligt det föreslagna beslutet gör det dock 

möjligt att tillgodoräkna kommunen de barn som mottas som anknytningar och ger bättre 

kontroll och planeringsmöjligheter. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-04 att ge kommunchefen i uppdrag att projektera och 

starta ett nytt boende. Detta beslut är verkställt men visar sig nu mot bakgrund av ytterligare 

ökad mottagning samt av de aktuella prognoserna, vara helt otillräckligt. 

Det är dessutom inte möjligt att idag kvantifiera behovet och effektivaste hanteringen av 

frågan torde vara att kommunchefen får i uppdrag att kontinuerligt möta det aktuella behovet. 

 

När kommunstyrelsen 2015-09-04 fattade beslut om ytterligare ett boende gjordes detta 

utifrån de då aktuella prognoserna men verkställighetsbehovet var osäkert i tid. I realiteten 

uppstod det omedelbara behovet på mindre än en vecka, vilket med tydlighet visar på 

planeringssvårigheterna och de ytterst små tidsmässiga marginaler som förvaltningen arbetar 

under.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-11-24 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 187 
 

Redovisning av delegeringsbeslut för november 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, november månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, Sol oktober månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, Försörjningsstöd, utredning/behandling annat bistånd, 
förhandsbedömning oktober månad 

 
Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning november månad 
 
Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Individutskottets protokoll 2015-11-04, 2015-11-18 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-23 
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§ 188 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen - Redovisas december 
2015 
Dnr: KS 2015/01640 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas: 

 

Sveriges kommuner och landsting 

1. Meddelanden från styrelsen nr 11 – Överenskommelse om att stärka 

jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 
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§ 189 
 

Principbeslut om användning av statligt stöd till kommunen 
med anledning av flyktingsituationen. 
Dnr: KS 2015/01820 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Användning av statligt stöd till kommunen med anledning av flyktingsituationen skall 

riktas mot de prioriterade områdena Boende, Arbete och företagande samt Kunskap 

och kompetens och användas på ett sådant sätt att långsiktiga och varaktiga effekter 

uppnås. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram fördjupade riktlinjer för hur tilldelade 

medel skall användas.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har uppmärksammat den ökade belastning på kommunerna som uppstått till följd 

av det stora flyktingmottagandet under hösten 2015. Regeringen föreslår därför i en extra 

ändringsbudget att kommunsektorn skall ges 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. 

Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Antar 

riksdagen regeringens förslag bedöms de anvisade medlen betalas ut till kommunerna i 

december 2015 och kan användas för att täcka ökade kostnader i första hand för 2015 och 

2016.  

 

För Östra Göinge kommun innebär det nu aktuella förslaget ett tillskott om sammanlagt 60,4 

miljoner kronor som troligen blir tillgängligt för kommunen i mitten av december. Beroende 

på utvecklingen framöver kan det bli aktuellt för regeringen att tillskjuta ytterligare medel till 

kommunerna kommande år. 

 

Mot denna bakgrund är det angeläget att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut som 

skall vara styrande för användningen av såväl de nu aktuella extra medlen som eventuellt 

övriga statliga stöd med anledning av flyktingfrågan. 
 

Bakgrund 
Bakgrunden till regeringens förslag är att antalet personer som söker asyl i Sverige nu kraftigt 

överstiger de antaganden som ligger till grund för de medel som tidigare anvisats för 2015.  

Samtidigt genomför såväl kommuner och landsting som det civila samhället omfattande 

insatser för att hantera situationen. I många kommuner är läget nu mycket ansträngt. De stora 

åtagandena för flyktingmottagandet påverkar också kommunernas möjligheter att bedriva 

kärnverksamheten med bibehållen kvalitet. För att snabbt kunna vidta åtgärder som minskar 

trycket på kommunernas ekonomi har regeringen således bedömt att det finns särskilda skäl  

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-12-02 

Sida 28/29 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 189 

 

till ytterligare ändring i statens budget för 2015 i form av ett ökat utökat anslag till främst 

kommunsektorn.  
 

Principer för fördelning av extra stöd 
Regeringen avser att fördela stödet till kommunerna i förhållande till antalet asylsökande och 

nyanlända i kommunen samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunernas 

befolkningstal. Följande fördelningstal och mätperioder har använts: befolkningen 31/12 

2014, asylsökande, 1/11 2015, nyanlända januari – september 2015. För Östra Göinge kom-

mun innebär detta ett extra statligt stöd på 60,4 miljoner kronor för det aktuella ändamålet.  

Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition kan stödet betalas ut som ett 

engångsbelopp till kommunerna i mitten av december 2015.  

Prioriterade områden i Östra Göinge kommun för användning av statligt stöd med 
anledning av flyktingsituationen 
De stora utmaningarna när det gäller flyktingsituationen är framförallt boende, utbildning och 

arbete. På kort sikt är boendefrågan akut. Efter många år av ett visst överskott av lägenheter i 

kommunen råder nu bostadsbrist. Det finns i princip inga lägenheter att uppbringa i det kom-

munala bostadsföretagets bestånd. Åtgärder inom utmaningsområdet Boende bör därför vara 

prioriterade när det gäller användning av de extra statliga medlen. 

 

På längre sikt är det framförallt viktigt att de som kommer nya till kommunen får möjlighet 

att försörja sig själva genom ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I dag tar det i genom-

snitt sju år för en nyanländ att bli etablerad på arbetsmarknaden. Jämfört med för något år 

sedan är situationen på arbetsmarknaden nu något ljusare än tidigare för de flesta grupper, 

även ungdomar. Arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter dock att öka och den ökar så 

pass mycket att den totala arbetslösheten i kommunen inte minskar, trots en i övrigt mer 

gynnsam utveckling för andra grupper. Detta är en stor utmaning som kräver breda samver-

kanslösningar mellan alla som har ett uppdrag eller en möjlighet att bidra till att skapa syssel-

sättning för grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden. I fullmäktiges 

programhandling för Kunskap – Kompetens – Arbete betonas vikten av breda samverkanslös-

ningar mellan olika ansvariga myndigheter och andra parter för att förbättra för svaga grupper 

på arbetsmarknaden. Åtgärder inom utmaningsområde Arbete och företagande bör vara prio-

riterade när det gäller användning av de extra statliga medlen. 

 

Språkkunskaper och utbildning är en nyckelfaktor för att överhuvudtaget få tillträde till den 

svenska arbetsmarknaden som kännetecknas av liten lönespridning och brist på instegsjobb 

för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. SFI-verksamheten i kommunerna är 

mycket viktig för tillträde till arbetsmarknaden, liksom även olika typer av 

arbetsförberedande och arbetsmarknadsrelaterade utbildningar om de utrikesfödda skall ha en 

chans till egenförsörjning. Åtgärder inom utmaningsområde Kunskap och kompetens bör 

därför vara prioriterade när det gäller användning av de extra statliga medlen. 
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Förutom löpande verksamhetskostnader bör det också vara möjligt att använda det extra 

statliga stödet till olika typer av planerande, förberedande och utredande insatser för att skapa  

bra förutsättningar för att det extra statliga stödet används på ett så ordnat och genomtänkt 

sätt som möjligt. 
 

Det är viktigt att extra statliga medel används på ett sådant sätt att de långsiktigt bidrar till det 

ändamål de är avsedda för d.v.s. varaktigt förbättrade förutsättningar på bostads- och 

arbetsmarknaden för nya kommuninvånare. 

 

Sammanfattningsvis menar således förvaltningen att kommunfullmäktige bör fatta ett prin-

cipbeslut så att statliga stöd rörande flyktingmottagande i huvudsak används inom områdena 

boende, utbildning och arbetsmarknad. Därutöver bör fullmäktige ge kommunstyrelen i 

uppdrag att, med principbeslutet som utgångspunkt, närmare precisera riktlinjer för 

användningen av statliga stöd för flyktingmottagande.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30 

 Proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunchefen 
 
 

 

 

 

 


