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Tid och plats: 

 

Onsdag den 1 juni 2016, klockan 14:00-16:50 , 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) 

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) 

Martin Skagerholm (M) tjg. ersättare för Mats Rosenqvist (SD) 

Emma Hansson tjg. ersättare för Vakant (SD) 

  

Ersättare: Curt Antonsson (S) 

 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Kenneth Liedman, enhetschef § 119 

Rebecka Karlsson, planarkitekt, info FÖP Broby och Glimåkra 

Sandra Cornmark, planarkitekt,  info FÖP Broby och Glimåkra 

Johanna Kihlström, planarkitekt,  info FÖP Broby och Glimåkra 

Jerker Westdahl (M), ordförande Göingehem, information  

Henrik Loveby, VD Göingehem, information 

Christian Jönsjö, VD IFAB, information 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Tisdagen 2016-06-07, kl. 10.00, Enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

106 - 130 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 4/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-06-01 

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-07 

Datum då anslaget tas ned 2016-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 106 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen april 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 30 april 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2016 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 107 
 

Tertialuppföljning 2016-04-30 
Dnr: KS 2016/00216 

Kommunstyrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tertialuppföljning per den 30 april är framtagen avseende verksamhetsmålen och det 

ekonomiska resultatet. Det är första gången mål- och resultatplanen 2016-2019 följs upp 

avseende målen och det är endast en förenklad uppföljning.  

 

Rapporten bygger på verksamhetens inrapporterade underlag.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 45 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Tertialuppföljning per 2016-04-30 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 108 
 

Reviderad mål- och resultatplan 2017-2019 
Dnr: KS 2016/00717 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 

 Skattesatsen fastställs till 20,99 per skattekrona för år 2017, dvs. en oförändrad 

skattesats. 

 Förslag till mål- och resultatplan fastställs för år 2017-2019 inklusive drifts-, 

investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget. 

 Kommunstyrelsen ges rätt att under år 2017 nyupplåna totalt 65 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp 

på de lån som förfaller till betalning under 2017. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos per 2016-04-28 samt volymförändringar i verksamheten. Hänsyn tas 

även till lönerörelse- och kapitalkostnadsförändringar samt kommunfullmäktiges beslut om 

VA-investeringar 2016-2040. 

 

Ingen ändring föreslås gällande målnivåer och indikatorer, då dessa i mål- och resultatplanen 

2016-2019 sträcker sig till 2019 och inte är i behov av förändring. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 46 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Reviderad mål- och resultatplan för 2017-2019 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Tillsyn- och tillståndsnämnden 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 109 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2016/00721 

Kommunstyrelsens beslut 

 Från och med 2016-06-02 och tillsvidare utse följande personer, två i förening, till 

firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: Oscar Nilsson, 

Anna Svanbom, Anton Majrud, Fidan Halitaj, Caisa Leo-Malmberg, Alexandra 

Karlsson, Lotta Olsson, Jessica Nilsson och Petra Axelsson. 

 Från och med 2016-06-02 upphäva tidigare beslut, KS 2015-10-07 § 138, om 

firmatecknare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med förändring av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende 

firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 47 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-20 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 110 
 

Uppföljning hemtjänsten juni 
Dnr: KS 2016/00653 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns 

 

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.  

 
 
 

Beslutsunderlag 

  Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-23 

 Redovisningsrapport  
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 
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§ 111 
 

Uppdrag om gemensamt utvecklingsarbete mellan 
kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott och 
individutskott. 
Dnr: KS 2016/00921 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott och individutskott får i uppdrag 

att genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete för att förverkliga ”en bra start i livet” 

 Omsorgs- och utbildningsutskottet får huvudansvaret för att genomföra 

utvecklingsarbetet. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 att anta styrdokumentet ”Arbetssätt och 

arbetsformer i kommunstyrelsen”. Dokumentet omfattar även utskottens roll och det framgår 

att individutskottet inte har, till skillnad från de andra utskotten inte något uppdrag att styra, 

följa upp eller utvärdera verksamheten inom det fält där den har delegation att besluta. Det 

ansvaret har istället omsorgs- och utbildningsutskottet. En dialog mellan utskotten i dessa 

frågor är nödvändig. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås att ett utvecklingsarbete genomförs gemensamt i 

utskotten med nedanstående frågeställningar: 

 Hur arbetar vi förebyggande? 

 Hur väljer vi insatser när det förebyggande arbetet inte har givit resultat? 

 Hur tar vi hand om barnet/ungdomen efter insats för att säkerställa positiva effekter? 

 Hur följer vi upp och utvärderar kostnadseffektiviteten av vårt arbete, såväl det  

förebyggande, som valet av insats och stödet efter insats. D.v.s. använder vi våra 

miljoner till nytta för barnen/ungdomarna?  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-19 
 

Beslutet skickas till: 

Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet 

Percy Eriksson (L), ordförande i individutskottet 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig SPU 

Tommy Johansson, utredare SPU 
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§ 112 
 

Fördjupad översiktsplan för Glimåkra 
Dnr: 2014/256 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Den 2014-03-19 fick kommunchefen i uppdrag att påbörja arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen för Glimåkra. Planarbetets syfte är att ta fram en gemensam bild för 

Glimåkras utveckling gällande infrastruktur, bebyggelseutveckling, näringsliv, rekreation och 

service. Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Glimåkra tar avstamp i 

de strategier som den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2012, tog fasta på. Den 

fördjupade översiktsplanen för Glimåkra ska sedan vara vägledande vid nya detaljplaner och 

vid prövning av bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Glimåkra har bestått i bland annat insamling 

av information, dialogmöten med allmänheten och med Länsstyrelsen samt att sammanställa 

olika förutsättningar och analyser. Arbetet har resulterat i ett förslag till samrådshandling. 

Förslaget ska nu ställas ut för allmänt samråd för att ge allmänhet och berörda myndigheter 

en möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter arbetas dessa synpunkter in i 

planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Till sist antas den fördjupade 

översiktsplanen av Kommunfullmäktige. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen överlämnar härmed förslag till samrådshandling för fördjupad 

översiktsplan för Glimåkra, Östra Göinge kommun, till kommunstyrelsen för beslut om 

samråd.  

 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 

 Samrådshandling för fördjupad översiktsplan för Glimåkra  

 
 

Beslutet skickas till: 

Johanna Kihlström, planarkitekt 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 12/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 
 

Fördjupad översiktsplan för Broby, Samråd. 
Dnr: KS 2015/00185 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 20150203 § 46 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett planförslag gällande en 
ändring av översiktsplanen för Broby. Sedan dess har medborgardialoger och andra 
samråd hållits för att få in ett brett underlag som ska ligga till grund för planförslaget. 
Planarbetets syfte är att ta fram en samlad bild för Brobys utveckling gällande 
infrastruktur, bebyggelseutveckling, näringsliv, rekreation och service.  
Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Broby ska ta avstamp i de 
strategier som den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2012, tog fasta på.  
Planen för byn kommer sedan att fungera vägledande vid nya detaljplaner och vid prövning 

av bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

 

Som ett sista steg i samrådsfasen ska en sammanställning av planförslaget ställas ut för 
att ge allmänhet och berörda myndigheter en möjlighet att inkomma med synpunkter. 
Därefter arbetas dessa synpunkter in och planförslaget som sen ställs ut på granskning 
för att till sist antas av Kommunfullmäktige.  
 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 

 Samrådshandling för fördjupad översiktsplan för Broby 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Linnéa Widing, planarkitekt 
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§ 114 
 

Antagande av detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. 
Dnr: KS 2015/00879 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Knislinge 39:1 

m.fl. (Tegeborgsvägen) i Knislinge. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att flytta korsningen Tegeborgsvägen/väg 19 

  norrut och därmed dela upp korsningen väg 19/Tegeborgsvägen/Kristianstadvägen i två 

separata korsningar. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 

19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 49 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark 
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§ 115 
 

Antagande av detaljplan för del av Knislinge 43:1 
(Frejagatan) 
Dnr: KS 2015/00884 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Knislinge 43:1 

(Frejagatan) i Knislinge 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Frejagatan för ut- och infart till väg 

19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte 

är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 

 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 50 

 Samhällsbyggnadsavdelningsens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 116 
 

Antagande av detaljplan för del av Kviinge 45:1 
(Radhusvägen och Hantverksgatan) 
Dnr: KS 2015/00886 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Kviinge 45:1 

(Radhusvägen och Hantverksgatan) i Hanaskog 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen 

för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta 

upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 51 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 117 
 

Detaljplan för Kv Mickels m.fl. 
Dnr: KS 2016/00754 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av gällande 
detaljplan för Kvarteret Mickels m.fl. 

 Kommunchefen får också i uppdrag att genom utökat planförfarande samråda 
och granska planförslaget med berörda  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
För Kvarteret Mickels gäller en detaljplan från 2009. Denna detaljplan tillåter handel med en 

byggnadshöjd på 5,0 meter och en totalhöjd på 7,0 meter. Stora delar av handelsområdet är 

prickmark som är främst avsett för parkering. Inom kvarteret tillåts även torg, busshållsplats 

och ett mindre område för teknisk anläggning. I samma detaljplan ingår även andra 

fastigheter som tillåter lokalgata, huvudgata och park. Syftet med planändringen är att se över 

möjligheterna att ändra byggrätterna på Mickels torg samt den markanvändning som gäller 

idag. 

 

Då planändringen berör en central del av Knislinge, som även fungerar som en mötesplats, 

anses planändring vara av betydande intresse för allmänheten och ska därför hanteras med 

utökat planförfarande. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 53 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-29  
 Kartbilaga 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 118 
 

Planbesked Hjärsåslilla 
Dnr: KS 2016/00686 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering för 

inlösen av den allmänna platsmarken mellan Strandstigen och Helgeå.  

 
Beslutsmotivering 
Strandstigen och markområdet mellan Strandstigen och Helge å utgör allmän platsmark i 

gällande detaljplan och således skall hållas tillgänglig för allmänheten. I såväl kort som långt 

perspektiv är det viktigt att inte begränsa allmänhetens tillträde till vatten och vattennära 

områden. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det allmänna intresset att vidmakthålla 

Strandstigen och området mellan den och Helge å som allmän platsmark väger betydligt 

tyngre än det privata intresset att göra den till privat kvartersmark och därmed utestänga 

allmänheten från vattenområdet. 

Genom särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen kan kommunen säkerställa 

tillgången till mark för en allmän plats genom ansökan om fastighetsreglering för inlösen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna till fastigheterna Hjärsåslilla 4:97-99 och Borgen 1 har inkommit med en begäran om 

planbesked gällande en ändring av detaljplanen, Förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplan för Stärkelsefabriken.  

Samhällsbyggnadsavdelningen yrkar att framställan om planändring avslås och att negativt 

planbesked lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 52 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Begäran om planbesked 

 Kartunderlag     
 
 

Beslutet skickas till:  

Fastighetsägarna för Borgen 1 och Hjärsåslilla 4:97-99 

 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 18/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 119 
 

Namnsättning av ny gata, Hanaskog. 
Dnr: KS 2015/01059 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan vid Agneberg i Hanaskog 

namnet Ringleken 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Genom planändring för Agneberg 1 i Hanaskog har en ny lokalgata skapats. Den nya gatan 

skall namnsättas för att möjliggöra sökning- och adressering. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har tagit fram två förslag till namn på den nya gatan, Kavringen och som alternativ 

Ringleken. 

Kavringen anspelar på omkringliggande gators namn såsom Kornringen och Veteringen.  

Alternativet Ringleken kan kopplas till den kommande förskoleverksamheten.  

Förslagen har skickats på remiss till Bygdeföreningen för yttrande som förespråkar 

Ringleken.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 48 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Kartunderlag 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Bygdeföreningen 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 19/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 
 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av studiero 
Dnr: KS 2016/00307 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget och överlämnar det till 

revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

granskat kommunstyreslens hantering av studiero och lämnat revisionsrapport, där revisionen 

önskat svar på de kommentarer och rekommendationer som framförts i granskningen. 

I yttrandet framgår svar på de förbättringsområden och rekommendationer som framkommit. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 32 

 Tjänsteskrivelse Bildning, 2016-04-27 

 Förslag till yttrande 2016-04-14 

 Revisionsrapport - Granskning av studiero 2016-02-08 

 
 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 20/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 121 
 

Yttrande över Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5) 
Dnr: KS 2016/00493 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige yttrar sig i enlighet med skrivelse från fullmäktiges 

planeringsberedning  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har fått betänkandet ”låt fler forma framtiden” från 2014 års demo-

kratiutredning på remiss. Yttrandet skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 21 

juni 2016. Förslagen i betänkandet bedöms vara av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen varför det skall behandlas av kommunfullmäktige.  Fullmäktiges 

planeringsberedning har utarbetat förslag till yttrande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-23 

 Förslag till yttrande från kommunfullmäktiges planeringsberedning. 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kulturdepartementet, 103 33, Stockholm. 

ku.remissvar@regeringskansliet.se 

 
 
 

 

  

mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se


  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 21/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 122 
 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige reviderar Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Östra Göinge kommun enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

En omorganisering av överförmyndarverksamheten genomfördes 2016-01-01 genom att den 

arvodering som tidigare gällde ersattes med anställning och lön med omfattning om 15 %. 

Detta strider mot den gällande lagstiftningen som reglerar överförmyndarens 

myndighetsutövning. 

 

En revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner föreslås därför genom att 

 överförmyndaren förs in i bilagan till bestämmelserna med 7,5 % av månadsarvode. 

 Förklarande text införs: I det fasta arvodet till överförmyndaren ingår ersättning enligt 

§ 2, 6 och 9 i Bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Arvodet 

avser överförmyndarens myndighetsutövande verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-23 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lars-Stellan Jönsson, överförmyndare 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 22/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 123 
 

Yttrande över Kristianstads kommuns förslag till Riktlinjer 
för bostadsförsörjning 
Dnr: KS 2016/00724 

Kommunstyrelsen 

 Förslaget till yttrande godkänns. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har tagit del av förslaget från Kristianstads kommun, Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Förslaget är väl genomarbetat och redovisar på ett tydligt och 

överskådligt sätt vilken målsättning Kristianstad kommun har för bostadsförsörjningen. 

Riktlinjerna har en kort tidshorisont och sträcker sig fram till 2021. Kristianstad har valt dela 

upp bostadsförsörjningsprogrammet i två delar, riktlinjer och bostadsprogram. 

Bostadsprogrammet ingår inte i riktlinjerna utan avses vara ett levande dokument som ska 

fastställas av kommunstyrelsen i Kristianstad kommun och uppdateras två gånger per år. 

Bostadsprogrammet ska utvärderas ifrån riktlinjerna och kommunens hållbarhetskriterier. 

Kristianstad kommuns prognos för befolkningsutvecklingen är en ökning av antalet invånare 

med 10 000 person till 2030 eller ca 750 personer per år, vilket procentuellt sett motsvarar 

befolkningsökningen i Östra Göinge kommun. För att möta befolkningsökningen och det 

uppdämda behovet av bostäder som finns i kommunen planeras för att 500-600 bostäder ska 

byggas per år, men att detaljplanläggningen för bostäder ska uppgå till 1000 bostäder per år. 

Riktlinjerna behandlar inte var bostadsproduktionen ska ske och inte heller vad som ska 

byggas i fråga om bostadsstorlekar och ägandeformer. 

 

Förslag till yttrande 
Östra Göinge kommun arbetar också med bostadsförsörjningsprogram som ska ge riktlinjer 

och mål för bostadsförsörjningen på ett kommunöversgripande plan, men programmet 

kommer även att innehålla ett mer detaljerat förslag på hur bostadsbyggandet behöver 

gestalta sig i de olika kommundelarna. Kommunen behöver därför en dialog med Kristianstad 

när bostadsprogrammet där utformas för att kommunerna gemensamt ska kunna planera för 

en så optimal bostadsproduktion som möjligt i byarna i närheten av kommungränsen Valet av 

satsningar har stor betydelse för den kommunala service och infrastrukturutbyggnader som 

krävs till följd av nya bostäder.  
 

 
 
 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 23/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts, § 123 
 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-30 

 Kristianstads kommuns Riktlinjer för bostadförsörjning, remisshandling 2016-04-13 
 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads kommun, kommunledningskontoret 
 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 24/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 
 

Tillfällig beredning rörande barnkonventionen 
Dnr: KS 2016/00821 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige tillsätter en beredning rörande barnkonventionen 

 Kommunfullmäktige godkänner uppdragsbeskrivning för tillfällig beredning rörande 

barnkonventionen 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen ”Från nyinflyttad till stolt Göing” konstaterar i sin slutrapport att det finns ett 

antal viktiga områden som beredningen inte haft utrymme att behandla inom ramen för sitt 

uppdrag och som i stället bör behandlas i form av särskilda beredningsuppdrag eller andra 

typer av insatser. Ett av de områden som särskilt utpekades som angeläget var 

barnkonventionen. Fullmäktiges planeringsberedning har därför tagit fram en 

uppdragsbeskrivning för en tillfällig beredning kring barnkonventionen. 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-10 

 Protokoll PPB, 2016-05-13 

 Uppdragsbeskrivning för tillfällig beredning rörande barnkonventionen 
 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Beredningen rörande barnkonventionen 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 25/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 125 
 

Information Skåne Nordost - juni 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. 

 

Utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt”, avslutades med en konferens i Kristianstad där 

kommunerna gav exempel på vad man gör på hemmaplan. Målet för utbildningen har varit att 

handläggning till företagare ska bli förenklad och förbättrad.  

Nästa styrelsemöte är den 16 juni. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-23 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 26/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 126 
 

Redovisning av delegeringsbeslut, maj 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, maj månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, jämkning hyresavgifter, april 

månad 

 

Verksamhet stöd 

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

förhandsbedömning april månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning maj månad 

 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Ledningsutskottets protokoll 2016-05-18 § 52 

 Omsorg och utbildningsutskottets protokoll 2016-05-18 §§ 30-31 

 Individutskottets protokoll 2016-05-11, 2016-05-23 §§ 103-114 

 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-25 

 

 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-06-01 

Sida 27/33 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 127 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen, juni månad 
Dnr: KS 2016/00883 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

Skräbeåns Vattenråd 

1. Protokoll från styrelsemöte 2016-04-08 

 

Synskadades Riksförbund Skåne 
2. Resa med ”egen” färdtjänstbil 

 

Ledningsstöd och service 
3. Sammanställning över inkomna synpunkter t.o.m 2016-05-17 

 

Hörby kommun 
4. Överenskommelse avseende Hässleholms kommuns övergång från nuvarande IT-

plattform, KS § 117, 2016-05-16  

 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-05-25 
 
 
 
 

 

  


