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Tid och plats: 

 

Onsdag den 13 april 2016, klockan 14:00-17:00 , Sessionssalen, kommunhuset i 

Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

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

Percy Eriksson (L) 

Elisabeth Johansson (MP) tjg. ersättare för Ulf Holmén (MP) 

Ann Ahlbin (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Daniel Petersen (S) tjg. ersättare för Marcus Jeppsson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

Pethra Wagnell (SD) tjg. ersättare för Mats Rosenqvist (SD) 

Martin Skagerholm (M) tjg. ersättare för vakant plats (SD) 

  

Ersättare: Hansson Emma (L) 

Lena Olsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

Daniel Petersén (S) 

Lena Dahl Wahlgren (V) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Mirjam Englund, enhetschef  § 79 

Peter Johansson, VD ÖGRAB, information nya föreskrifter § 81 

Birgitta Sörensen, arbetsmarknadsutvecklare, information 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Måndagen 2016-04-18 kl. 10.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

75 - 89 

  

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 2016-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-18 

Datum då anslaget tas ned 2016-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 75 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen februari 2016 
Dnr: KS 2016/00018 

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 29 februari 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-03-15 § 34 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-06 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 29 februari 2016 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 76 
 

Månadsuppföljning per 2016-02-29 
Dnr: KS 2016/00216 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 29 februari 2016 för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-03-15 § 37 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-03-01 

 Rapport Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-04-13 

Sida 6/18 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 
 

Uppföljning hemtjänsten april 2016 
Dnr: KS 2016/00653 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. Nästa månads redovisning ska även innehålla 

frisknärvarons påverkan på det ekonomiska resultatet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ska vid varje sammanträde med kommunstyrelsen redovisa uppföljning av 

hemtjänsten. Redovisningen ska omfatta resultat av åtgärder för att komma tillrätta med 

underskottet i verksamhetens budgetram.  

 

Redovisningen görs först på kommunstyrelsen därefter gör omsorgs- och utbildningsutskottet 

fördjupad analys. Redovisning ska även ske till kommunfullmäktige. 

 

  
 

    Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-07 

 Redovisningsrapport 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
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§ 78 
 

Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS 
Dnr: KS 2016/00285 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige fastställer måltidspriser enligt nedanstående förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
I bostad med särskild service enligt LSS står var och en för sina matkostnader och får stöd 

och hjälp med att laga mat i sin egen bostad allt utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Möjligheten att ha ett måltidsabonnemang där alla måltider ingår har det sedan 2012 fungerat 

så att måltidsabonnemanget har betalats in i förväg och funnits på ett balanskonto. Kontroll 

och uppföljning är krävande och blir inte så korrekt som det borde som exempelvis vid 

frånvaro. Rutinerna bör ändras så att samtliga måltider debiteras i efterhand vilket innebär att 

man betalar de för måltider man har ätit till en fasställd kostnad.. 

 

Förslagen till måltidspriser ska fastställas. Information till brukare och företrädare genomförs 

innan införandet av förändringen. Nya verksamhetsrutiner ska också utformas. 

 

Förslag till priser för måltider inom LSS-boende 

 

Frukost     13kr 

Förmiddagsfika   7kr 

Lunch  17kr 

Eftermiddagsfika   7kr 

Middag/ Kvällsmat 17kr 

Kvällsfika    7kr 
 

Om brukaren väljer att äta samtliga måltider gemensamt blir kostnaden per dygn 68kr och per 

månad 2 040kr. I dag betalar brukarna 2 000kr i månaden. Med det nya systemet ökar 

kostnaden med 40kr/ månad och 480kr/ år om brukaren väljer att äta samtliga måltider 

gemensamt.  
 

Enligt konsumentverkets beräkningar i ”koll på pengarna” är genomsnittlig månadskostnad 

för kvinnor i åldern 18-60 år ca 1 855kr/ mån, män i åldern 18-60 år ca 2 405kr/ mån. Total 

genomsnittlig månadskostnad är ca 2 130kr/ mån. Måltidspriserna ovan är i linje med 

konsumentverkets beräkningar. 

 

Priser för personalmåltider inklusive moms inom LSS-boende 
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Forts. § 78 

 

 

Frukost   45kr 

Lunch  57kr 

Middag/ Kvällsmat 57kr 

Fika   18kr  ej prissatt tidigare 

 

Personalens priser ska följa den externa prissättning som finns för kostenhetens restauranger 

inom äldreomsorgen med komplettering att fikamålen inom LSS jämställs med priset för en 

efterrätt (18 kr inkl. moms). Den årliga justeringen av kostenhetens externa priser även 

kommer att sätta priset på personalmåltiderna inom LSS. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-03-16 § 12 

 Tjänsteskrivelse Stöd och Omsorg 2016-02-16 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Nina Andersson, enhetschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Alexandra Karlsson, ekonom 

Petra Axelsson, ekonomiassistent 

Inga-Britt Tedevall, handläggare 
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§ 79 
 

Utvärdering av avtal om social jour 
Dnr: KS 2016/00486 

Kommunstyrelsens beslut  
  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 § 169, att teckna avtal med Kristianstads kommun 

om social jour på tider Östra Göinge kommun inte har bemanning inom socialtjänsten. 

Uppföljning av avtalet skulle göras inom ett år. 

 

Utvärderingsrapport överlämnas nu till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-03-16 § 16 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-03-14 

 Utvärderingsrapport social jour 2016-03-11 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Mirjam Englund, enhetschef 
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§ 80 
  

Försäljning av del av Västraby 36:1 
Dnr: KS 2016/00248  

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Västraby 36:1 enligt villkor i 

förslag till köpekontrakt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun äger fastigheten Västraby 36:1, belägen i östra Broby. Fastigheten är 

en samlingsfastighet som består av bland annat skog, åker, parkmark och gator. Ägare till en 

grannfastighet vill köpa del av Västraby 36:1, aktuellt område består idag av betesmark och 

skogsmark. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att området inte har något allmänintresse 

och föreslår därför att aktuellt område säljs. Samhällsbyggnadsavdelningen har haft samråd 

med kommunens skogsförvaltare. Marknadsvärdet bedöms till 98 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-03-15 § 35 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-02-11 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss med utmärkning av aktuellt område 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 81 
 

Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering 
Dnr: KS 2016/00368 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ställa ut förslag till 

föreskrifter för avfallshantering för granskning och samråd samt att skicka förslaget 

för remissyttrande till Tillsyns- och tillståndsnämnden samt övriga kommunala bolag.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) planerar för införande av ett nytt insamlingssystem 

– så kallat fyrfackssystem - för hushållsavfall från den 1 november 2016. Förändringen 

medför att gällande föreskrifter om avfallshantering behöver revideras och uppdateras.  

Ett förslag till nya föreskrifter har under hösten 2015 tagits fram i samverkan mellan 

renhållningsverksamheterna i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby och Östra Göinge 

kommuner. Ett syfte med denna samverkan är att få så likvärdiga föreskrifter och avfallstaxor 

som möjligt inom Skåne Nordost. 

ÖGRAB förslår att ärendet bereds och beslut fattas så att nya föreskrifter för hushållsavfall 

och därmed jämförligt avfall kan träda i kraft från och med 2016-11-01, med undantag för 

insamling av slam från enskilda avloppsbrunnar, där de nya föreskrifter föreslås träda i kraft 

den 1 januari 2017. 

 

I ett första steg skall förslaget till föreskrifter ställas ut för samråd och granskning genom 

remissförfarande och annonsering i ortspress. Utställningstiden skall vara minst fyra veckor. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-03-15 § 36 

 Tjänsteskrivelse 2016-03-03 

 Framställan från ÖGRAB 2016-02-24 

 Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby och Östra Göinge kommun 
 
 

Beslutet skickas till: 

ÖGRAB 

Hemsidan 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Miljö och byggenheten 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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§ 82 
 

Från nyinflyttad till stolt Göing- förslag att fastställa 
slutrapport 
Dnr: KS 2015/00774 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer förslag till slutrapport från beredningen Från nyinflyt-

tad till stolt Göing 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tillsatte i juni 2015 en tillfällig beredning med namnet ”Från nyinflyttad 

till stolt Göing”. Uppdraget var att överväga och lämna förslag kring hur alla som flyttar till 

kommunen skall gå från att vara nyinflyttade till att bli stolta Göingar. Mot bakgrund av hän-

delseutvecklingen under hösten 2016 har mycket av arbetet i beredningen kommit att foku-

sera på möjligheter och utmaningar när det gäller att få de nyinflyttade nyanlända att bli stolta 

Göingar.  Men beredningen lämnar också förslag till hur man kan arbeta vidare med andra 

grupper och frågeställningar i lokalsamhället. Om vi på lång sikt skall kunna fortsätta att bli 

fler kommuninvånare är det viktigt att alla nyinflyttade oavsett bakgrund blir stolta Göingar 

som trivs och talar väl om och sprider en positiv bild av kommunen. Alla skall kunna komma 

in i ett sammanhang som gör att man blir en del av lokalsamhället och så småningom en stolt 

Göing.  

 

Efter genomfört uppdrag överlämnar härmed beredningen Från nyinflyttad till Stolt Göing sin 

slutrapport till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Beredningen har genomfört huvuddelen av sitt arbete under hösten 2015 och början av 2016. 

Arbetet har bedrivits i form av arbetsmöten, studiebesök, besök vid beredningens möten av 

företrädare för myndigheter och andra aktörer. Till beredningen har knutits en dialoggrupp 

med personer som är lokalt engagerade som volontärer med att hjälpa flyktingar och nyan-

lända in i samhället. Beredningen har löpande redovisat sitt arbete vid kommunfullmäktiges 

sammanträden. En föreläsning av migrationsforskaren Joakim Ruist, vid Göteborgs universi-

tet har genomförts i samband med fullmäktiges sammanträde i mars 2016. Beredningen har 

också genomfört en medborgardialog. 
 

Beslutsunderlag 

 Slutrapport från beredningen Från nyinflyttad till stolt Göing. 

 Bilaga 1 till slutrapport. Erfarenheter från att genomföra medborgardialog. 

 Protokoll från beredningen från nyinflyttad till stolt Göing, 2016-04-01. 
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Forts. § 82 

 

 

 Sammanställning av diskussion av beredningens förslag till slutrapport i fullmäktige 

23 mars 2016. 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning 
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§ 83 
 

Svar på motion angående attraktivitetshöjande åtgärder i 
anslutning till Trollabadet i Glimåkra 
Dnr: 2012/1003 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Persson (S) har inkommit med motion angående attraktivitetshöjande åtgärder i 

anslutning till Trollabadet i Glimåkra och att kommunstyrelsen skall få i uppdrag av 

kommunfullmäktige att tillsammans med arrendator och lokalt föreningsliv utreda 

möjligheter av tillskapandet av någon typ av ”äventyrspark” i anslutning till Trollabadet i 

Glimåkra. 

 

Trollabadet är en viktig fritidsanläggning för Glimåkra och för kommunen i stort. Badet är 

välbesökt under sommarmånaderna både av boende i kommunen och av tillresta besökare. 

Sedan några år tillbaka pågår en dialog mellan kommunen och Göinge Trollacenter kring 

utvecklingen av Trollaområdet i Glimåkra. Göinge Trollacenter är en förening vars syfte 

bland annat är att samverka med andra aktörer i Glimåkra för att stärka och utveckla området 

ur ett fritidsperspektiv. Området omfattar bland annat ishall, fotbollsplaner, vandringsleder, 

gång-och cykelvägar samt friluftsbadet Trollabadet. 

 

2015 tog Göinge Trollacenter över som entreprenör av Trollabadet gällande drift av 

caféverksamheten samt ansvaret för inträde och biljettförsäljning. Sedan övertaget förs samtal 

mellan kommunen och entreprenören hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra 

friluftsbadet. 

 

Utvecklingen av Trollabadet bör fortsatt ske i nära samarbete mellan kommunen och 

entreprenören Göinge Trollacenter där våra gemensamma prioriteringar och planer styr vilka 

utvecklingsinsatser och förbättringar som skall göras på kort och lång sikt på badet. 

Kommunens investeringsplaner samt resursfördelning tillsammans med Göinge Trollacenters 

utvecklingsinriktning samt ambitionsnivå för Trollaområdet skall vara grunden i detta arbete. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-03-16 § 15 

 Enheten Kultur- och Fritids tjänsteskrivelse 2016-03-01 

Motion 2012-09-04 
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Forts § 83 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sven-Arne Persson (S) 
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§ 84 
 

Information Skåne Nordost - april 2016 
Dnr: KS 2016/00002 

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. 

 

Verksamhetsplan 2016 finns nu i en tryckt presentationsbroschyr. 

Ett projekt om integration pågår, Kristianstads kommun leder detta 

Styrelsen har beslutat att föreslå kommunerna att medlemsavgiften ska höjas från 25 till 30 

kr/invånare. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-04 
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§ 85 
 

Redovisning av delegeringsbeslut, mars månad 
Dnr: KS 2016/00143 

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, mars månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, Sol februari månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, Försörjningsstöd, utredning/behandling annat bistånd, 

förhandsbedömning februari månad 
 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning mars månad 
 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorg och utbildningsutskottets protokoll 2016-03-16 §§ 11, 13-14  

 Individutskottets protokoll 2016-03-04 §§ 43--52, 2016-03-09 §§ 53—66, 68 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 
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§ 86 
 

Meddelande till kommunstyrelsen - redovisas april 2016 
Dnr: KS 2016/00445 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

1. Östra Göinge Renhållnings AB 

Kallelse till årsstämma 2016-03-31 

 

2. Göingehem AB 

Kallelse till årsstämma 2016-04-06 

 

3. Östra Göinge Industrifastighets AB 

Kallelse till årsstämma 2016-04-06 

 

4. Ledningsstöd och service 

Sammanställning över inkomna synpunkter 2016-02-26—03-24 

 

5. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott 

Protokoll 2016-02-29, §§ 2-3 

 

6. Skräbeåns vattenråd 

Protokoll från styrelsemöte 2016-01-29 

 

7. Sveriges kommuner och landsting 

Meddelanden från styrelsen nr 3/2016 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2015 

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-04 
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