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Tid och plats: 

 

Onsdag den 7 juni 2017, klockan 13:30-16:30. Ajournering 14:30 – 15:00 , 

Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare 

Ulf Holmén (MP) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare 

Conny Karlsson (SD) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Ersättare: Erling Emsfors (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Carl Nilsson (KD) 

Pethra Wagnell 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mikael Torberntsson, stabschef (§§ 89, § 92, §§ 94-112) 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 90-91, §§ 93-102) 

Tommy Johansson, utredare (§§ 95-97) 

Liselotte Peterson-Lundin, kostchef (§§ 95-96) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 103-104) 

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef (§ 103) 

Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg (§§ 94-95) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Onsdag den 14 juni 2017 kl. 08:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

89 - 112 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-14 

Datum då anslaget tas ned 2017-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 

 

 

    

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 5/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Information 
 

Göingehems delårsrapport (13:00 – 13:10) 
Henrik Loveby, VD, och Jerker Westdahl, ordförande, informerar om det ekonomiska läget i 

Göingehem för de första månaderna av 2017. 
 

SBVT:s delårsrapport (13:10 – 13:20) 
Per Fremark, VD, informerar om det ekonomiska läget i SBVT för de första månaderna av 

2017. 

 

ÖGRAB:s delårsrapport (13:20 – 13:30) 
Peter Johansson, VD, informerar om det ekonomiska läget i ÖGRAB för de första månaderna 

av 2017. 
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§ 89 
 

Redovisning av hemtjänsten i juni 2017 
Dnr: KS 2017/00039 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen ska redovisa den ekonomiska och personalmässiga situationen i hemtjänsten 

till Kommunstyrelsen varje månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-06-01 

 Kommunchefens redovisning 
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§ 90 
 

Delårsrapport fram till den 30 april 2017 
Dnr: KS 2017/00399 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport per den 30 april är framtagen avseende verksamhet och det ekonomiska 

resultatet. Det är en förenklad uppföljning inklusive prognos vilket innebär att uppföljningen 

av målarbetet sker genom bedömning av hur förvaltningens aktiviteter genomförs. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-04-27 

 Delårsrapport 2017-04-30 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 28 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 91 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen för januari till april 2017 
Dnr: KS 2017/00744 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapporter för 

portföljens sammansättning och avkastning för perioden. Rapporten är sammanfogad till en 

månadsrapport för varje månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-04-27 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2017 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 februari 2017 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 mars 2017 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2017 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 27 
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§ 92 
 

Revidering av särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 2017 
Dnr: KS 2017/00237 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer det nya särskilda ägardirektivet för Göingehem AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 23 februari 2017 § 2 ett särskilt ägardirektiv för 

Göingehem AB. Ägardirektivet ska gälla för fyra år precis som kommunens fyraåriga mål- 

och resultatplan. I ägardirektivet framgår det att Göingehem AB under den innevarande 

fyraårsperioden 2016-19 ska bygga minst 120 nya bostäder. Utifrån de förutsättningar som 

råder i dag gör kommunen bedömningen att det är möjligt att bygga cirka 70 bostäder. Med 

anledning av detta bör ägardirektivet ändras från minst 120 nya bostäder till cirka 70 bostäder 

under perioden 2016-2019. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02 

 Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Kommunens ombud vid respektive bolagsstämma 

Kommunens ersättare vid respektive bolagsstämma 
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§ 93 
 

Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med flerårsplan 
2020 
Dnr: KS 2017/00747 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,99 per skattekrona för år 2018, dvs 

en oförändrad skattesats. 

 Kommunfullmäktige fastställer reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med 

flerårsplan 2020 inklusive drifts-, investerings-, resultat-, kassaflödes- och 

balansbudget. 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen rätt att under 2018 nyupplåna totalt 160 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 

 Kommunfullmäktige fastställer ny investeringsbudget för budget 2017 (VA gäller 

enligt tidigare beslut). 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

sommarläger för ungdomar. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

skatteunderlagsprognos per den 27 april 2017, samt volymförändringar i verksamheten. 

Hänsyn tas även till lönerörelse och kapitalkostnadsförändringar.  

 

Förslag förändringar resultatindikatorer: 

Utmaningsområde Kunskap och kompetens 
Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM, i 

hemkommunen 

Tas bort och ersätts av: 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Föreslagen målnivå: 82 
Forskning visar tydligt att det viktigaste är att man slutför gymnasiet, inte inom vilken tid. 

Förvaltningen föreslår därmed en förändring till den ”nya” indikatorn som innefattar 4 år. 

 

Utmaningsområde Boende 
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Antal nyproducerade bostäder av Göingehem AB 

Förändrad målnivå: 

Föreslagen målnivå: 70 (tidigare 120) 
Totalt antal producerade bostäder 

Förändrad målnivå: 

Föreslagen målnivå: 150 (tidigare 180) 
 

Övriga mål och resultatindikatorer kvarstår och framskrivs i enlighet med tidigare beslut. 

 

Utöver ordinarie beslut för mål- och resultatplan behöver även beslut om reviderad 

investeringsbudget för år 2017, enligt underlag. 

 

Förslag på sammanträdet 
Ändringsyrkande 1: Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag, avsnittet 

Kommunstyrelse - Inflyttning och arbete, att 100 sommarjobb ska fördelas till ungdomar, 

med att: 

”Kommunfullmäktige omfördelar 600 000 kr ifrån det tillfälliga statsbidraget 

(välfärdsmiljarden) till att erbjuda sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år.” 

 

Ändringsyrkande 2: Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag med att: 

”Kommunfullmäktige avskaffar lagen om valfrihetssystem (LOV) i Östra Göinge kommun.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag samt två ändringsyrkanden. 

 

Ändringsyrkande 1: 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) första ändringsyrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för ordförandens förslag röstar JA och den som 

vill rösta för Anders Bengtssons (S) första ändringsyrkande röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 
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Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 

 

Ändringsyrkande 2: 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) andra ändringsyrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för ordförandens förslag röstar JA och den som 

vill rösta för Anders Bengtssons (S) andra ändringsyrkande röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 

Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Sven-Arne Persson (S), Bo Lätt (S) och 

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2017-04-27 

 Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med flerårsplan 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 94 
 

Strategi för "Vägen till arbete" 
Dnr: KS 2017/00859 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsens ger ledningsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till strategi för 

”Vägen till arbete”.  

- Ledningsutskottets förslag till strategi ska redovisas på Kommunstyrelsens 

sammanträde i december 2017.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns möjlighet att politiskt 

fastställa strategier inom betydande områden. Ett aktuellt arbetsfält att ta fram en strategi för 

handlar om göingebors förutsättningar att komma i egen försörjning. Bifogad 

uppdragshandling avser att initiera ett arbete med att ta fram ett förslag till strategi för att 

bredda vägen till arbete i Östra Göinge. 
 

Förslag på sammanträdet 
Ändringsyrkande 1: Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag med att 

ärendet återremitteras. 

 

Ändringsyrkande 2: Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag med att: 

meningen ” Eftersom Östra Göinge kommun i nuläget saknar egen 

gymnasieverksamhet, ligger satsningar för att uppnå högre andel unga med avgångsbetyg 

från gymnasiet, utanför denna strategi” under avsnittet avgränsningar tas bort. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag samt två ändringsyrkanden. 

 

Ändringsyrkande 1: 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) första ändringsyrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för ordförandens förslag röstar JA och den som 

vill rösta för Anders Bengtssons (S) första ändringsyrkande röstar NEJ. 
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Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 

Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 

 

Ändringsyrkande 2: 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) andra ändringsyrkande och 

finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för ordförandens förslag röstar JA och den som 

vill rösta för Anders Bengtssons (S) andra ändringsyrkande röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 

Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Sven-Arne Persson (S), Bo Lätt (S) och 

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-31 

 Uppdragshandling 2017-05-31 
 

Beslutet skickas till: 
Cecilia Flood, VO-chef Inflyttning och arbete 

Ulla Wram, VO-chef Familj och utbildning  

Karl-Axel Hill, Näringslivschef 
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§ 95 
 

Strategi för Det goda åldrandet 
Dnr: KS 2016/01991 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer förslag till strategi för ”Det goda åldrandet”. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Östra Göinge har fastställt att åldrande är ett av utmaningsområdena i 

Mål- och resultatplanen för 2016 – 2019. Utifrån detta utmaningsområde har 

Kommunstyrelsen beslutat att ta fram en strategi för ”Det goda åldrandet” som tar fasta på 

behovet att skapa goda förutsättningar för att leva ett gott liv för kommunens äldre invånare. 

 

Kommunstyrelsens Omsorgs- och utbildningsutskott har fungerat som arbetsgrupp för 

strategiframtagningen. Arbetet har getts ett brett perspektiv och förslaget till strategi siktar in 

sig på två huvudsakliga åldersgrupper, nämligen 60 – 75 år och 75 år och uppåt.  

För den yngre av de båda grupperna är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet av stor 

vikt. För att skapa ett brett och intressant utbud av aktiviteter är det viktigt att de äldre själva 

ges möjlighet att påverka och utforma innehållet.  

Individfokus för den äldre gruppen, som använder samhällets stöd- och serviceinsatser i 

högre utsträckning, handlar mer om förutsättningarna för individanpassning och egen 

påverkan av själva serviceinsatsen i sig.  

 

Medlemmarna i Omsorgs- och utbildningsutskottet har inhämtat göingebornas tankar kring 

åldrande genom en enkätundersökning och genom fokusdialoger med kommunens 

pensionärs- och handikappråd. Information har också inhämtats från omvärlden, hur andra 

aktörer har tagit sig an motsvarande utmaning i andra delar av landet. Med detta som bas har 

utskottet sedan byggt upp strategin med utpekade framgångsfaktorer och tydligt formulerade 

direktiv.  

 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar ändring på omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till 

förmån för socialdemokraternas eget förslag till strategi för det goda åldrandet. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller omsorgs- 

och utbildningsutskottets förslag. 
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Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 

röstar JA och den som vill rösta för Sven-Arne Persson (S) ändringsyrkande till förmån för 

socialdemokraternas eget förslag röstar NEJ. 

 

Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 

Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller omsorgs- och 

utbildningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Sven-Arne Persson (S), Bo Lätt (S) och 

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Strategi och tillväxt 2017-05-09 

 Förslag till strategi för ”Det goda åldrandet” 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 2017-05-17 § 21 
 

Beslutet skickas till: 

VO-chef Hälsa och omsorg 

VO-chef Familj och utbildning 

Enhetschef Kultur och fritid  

VO-chef Samhällsbyggnad 

VD Göingehem 
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§ 96 
 

Måltidsstrategi 
Dnr: KS 2015/01722 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar måltidsstrategin. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2016 upphävde kommunfullmäktige den då gällande måltidspolicyn. Till följd av 

detta beslöt Kommunstyrelsen att det skulle arbetas fram en måltidsstrategi. 

Det föreligger nu ett förslag till en sådan strategi. Denna ska vara ett styrande dokument för 

alla berörda kommunala verksamheter så att man kan erbjuda kvalitetssäkrade måltider 

utifrån olika gruppers behov. Den klargör förväntningar man kan ställa på mat och måltider 

finansierade av Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-04-24 

 Den goda måltiden – måltidsstrategi 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 2017-05-17 § 22 
 

Beslutet skickas till: 

VO chef Familj och utbildning 

VO chef Inflyttning och arbete 

VO chef Hälsa och omsorg 

VO chef Samhällsbyggnad 

Avdelningschef för Måltider och lokalvård 
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§ 97 
 

Revidering av Skolskjutsreglemente och 
Tillämpningsanvisning från och med den 1 juli 2018 
Dnr: KS 2017/00703 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till skolskjutsreglemente från och med den 1 juli 

2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till tillämpningsanvisningen för 

skolskjutsreglemente från och med den 1 juli 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ny upphandling av skolskjuts behöver reglementet förändras då kriterierna 

när man är berättigad till skolskjuts ändrats. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-04-20. 

 Förslag till reviderat skolskjutsreglemente. 

 Förslag till reviderad tillämpningsanvisning.  

 
 

Beslutet skickas till: 

Daniel Oredsson 

Tommy Johansson 
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§ 98 
 

Nytt reglemente för Överförmyndaren 
Dnr: KS 2017/00819 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglemente för Överförmyndaren och 

upphäver tidigare reglemente för Överförmyndarnämnden, antaget 1992-05-21, § 89. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Då Östra Göinge kommun inte längre har en överförmyndarnämnd utan en vald 

Överförmyndare måste nämndens reglemente upphävas och ersättas med ett nytt aktuellt 

reglemente för Överförmyndaren.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-05-08 

 Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren, 2017-05-08 
 

Beslutet skickas till:  

Anette Rubensson 
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§ 99 
 

Svar på revisionsrapport angående överförmyndaren  
Dnr: KS 2016/02088 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen svarar kommunrevisionen i enlighet med överförmyndarens svar 

på revisionsrapport daterad 2017-05-31.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat överförmyndaren i syfte att bedöma om denne har en 

ändamålsenlig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. 

Överförmyndaren har upprättat ett svar på revisionsrapporten. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02 

 Svar på revisionsrapport 2017-05-31 
 

Beslutet skickas till: 

Överförmyndaren 

Stabschef 
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§ 100 
 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 
Dnr: KS 2017/00218 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i 

sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

 Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaderna för kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020. 

 Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny 

förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att nya kommuner fattat beslut om att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera 

ska kommunfullmäktige anta ny förbundsordning. Den nya förbundsordningen är utformat så 

att kommunfullmäktige i framtiden inte behöver anta en ny förbundsordning när nya 

kommuner ansluter till kommunalförbundet.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02. 

 Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 2017-03-31 

 Budget 2018 med plan 2019-202 

 Verksamhetsplan 2017 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 4 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 5 
 

 

Beslutet skickas till: 

Sydarkivera 

Stabschef  
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§ 101 
 

Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2017/00324 

Kommunstyrelsens beslut: 
 Kommunstyrelsen fastställer den reviderade dokumenthanteringsplanen att gälla från 

och med den 1 september 2017. 
 

Beslutsmotivering 
Den nuvarande dokumenthanteringsplanen/informationsplanen har gällt från 2012. Sedan 

dess har många förändringar skett inom förvaltningen. Nya dataprogram, nya rutiner och 

arbetssätt har införts. Sedan 1 januari 2017 är kommunen medlem av kommunalförbundet 

Sydarkivera som bland annat vill att medlemskommunerna ska arbeta på ett likartat sätt så 

långt som möjligt. Sydarkivera har infört klassifikationssystemet Verksam som har använts i 

den reviderade dokumenthanteringsplanen. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumenthanteringsplanen är ett instrument för att styra informationsflödet i verksamheten. 

Den omfattar all information, både analog och digital och behöver därigenom inte ändras när 

information övergår till att bli digital, informationen i dokument och program är det 

väsentliga oavsett om den är analog eller digital. 

Verksamheterna ska kunna söka i planen och direkt få svar på hur en handling ska sorteras, 

vilket medium som gäller, om och när handlingen ska överföras till kommunarkivet eller om 

den ska gallras och i så fall när. Används planen rätt bör den kunna rationalisera 

administrationen. 

I planen ingår även förslag till gallring av vissa handlingar efter en viss tid. Beslut om 

gallring av allmänna handlingar får endast tas av kommunstyrelsen i Östra Göinge. 

När dokumenthanteringsplanen börjar gälla ska den finnas på intranätet Ögat. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-04-20 

 Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2017 

 Bilaga 1 till 2017 års dokumenthanteringsplan 

 Bilaga 2 till 2017 års dokumenthanteringsplan 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 33 
 

Beslutet skickas till: 

Intranät 
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§ 102 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande in- och utskrivning av ensamkommande på HVB-
boenden 
Dnr: KS 2017/00006 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 

26 april 2017. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget är rätten enligt 4 kap. 125 p i Kommunstyrelsens delegationsordning att skriva in 

eller skriva ut ensamkommande barn på HVB-boenden riktad till samordnaren för boendet i 

fråga. Detta behöver ändras så att det läggs över till enhetschefen. Detta då ingen i dagsläget 

innehar tjänsten som samordnare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-04-26 

 Förslag till reviderad delegationsordning, 2017-04-26 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 2017-05-17 § 23 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 103 
 

Förslag att anta bostadsförsörjningsprogram, tillika riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00395 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra 

Göinge kommun för åren 2017-2025. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna anta riktlinjer 

för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall utgöra underlag för planeringen en-

ligt plan- och bygglagen (PBL), när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är också ett viktigt strate-

giskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.   

 

I förvaltningen har, som grund för ärendets politiska beredning, tagits fram ett fakta- och 

analysunderlag som beskriver situationen och förutsättningarna på bostadsmarknaden i kom-

munen. Den politiska beredningen har innefattat workshops och diskussioner i kommunsty-

relsens ledningsutskott, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därefter har kommun-

styrelsens ledningsutskott med utgångspunkt i framförda synpunkter tagit fram ett förslag till 

samrådsdokument. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att genomföra samråd kring förslag till 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun. Länsstyrelsen och Region Skåne 

har beretts möjlighet att yttra sig under samrådet, liksom kommunerna Kristianstad, 

Hässleholm, Osby, Bromölla, Älmhult och Olofström samt de politiska partierna i Östra 

Göinge kommun. Även kommunens invånare har haft möjlighet att lämna synpunkter via ett 

elektroniskt formulär på kommunens hemsida. 

 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisas i bilagd samrådsredogörelse, liksom kommu-

nens ställningstagande med anledning av synpunkterna.  

 

Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter har kommunens mål- för bostadsbyggande och 

utveckling av beståndet förtydligats i riktlinjerna. I en ny bilaga 1 har kommunens insatser 

för att uppnå målen sammanställts. Efter samråd med länsstyrelsen har också analysen av 

bostadsbehovet för särskilda grupper utvecklats i bilaga 2, ”Fakta och analysunderlag”.  

 

Avsikten är nu att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 21 juni skall fastställa rikt-

linjerna. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-05-11 

 Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun 2017-2025 

 Bilaga1: Sammanställning av insatser för att uppnå mål för bostadsbyggande och ut-

veckling av beståndet 

 Bilaga 2: Fakta och analysunderlag 

 Samrådsredogörelse 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 34 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem 

Länsstyrelsen i Skåne 

Region Skåne 
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§ 104 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
arbete med våld i nära relationer  
Dnr: KS 2017/00151 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen svarar kommunrevisionen i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade 2017-05-10 § 84 ärendet till Omsorgs- och 

utbildningsutskottet för att utskottet ska ta del av individ- och familjeomsorgens 

kvalitetsberättelse 2016 innan beslut i Kommunstyrelsen.   

Omsorgs- och utbildningsutskottet tog 2017-05-17 del av individ- och familjeomsorgens 

kvalitetsberättelse för 2016 och ärendet kan därmed tas upp på kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-06-07.   

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med våld i nära relationer och önskar 

kommunstyrelsens svar på framförda kommentarer och rekommendationer. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-04-05 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 105 
 

Svar på motion: väntetid mellan bussarna 
Dnr: KS 2016/01799 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Birthe Nilsson (s) har lämnat in en motion med förslag om en översyn av busstationerna i 

syfte att ordna uppvärmda väntrum för resenärer. 

 

Svar  

Hållplatser för bussresenärer anordnas och utrustas med utgångspunkt från de normer som 

tillämpas av Skånetrafiken. Tillsammans med kommunerna strävar Skånetrafiken efter 

ständiga förbättringar på alla hållplatser och för de hållplatser som har fler än 15 påstigande 

per vardag sätts även väderskydd upp. På kommande stationer i regionala superbusstråk 

planerar Skånetrafiken även att sätta upp väderskydd med uppvärmning.  

 

Genom samhällsbyggnad beaktar kommunen löpande möjligheterna att öka komforten för 

bussresenärer, till exempel i samband med ombyggnad av bussterminaler. På Brobyvägen i 

Knislinge har ett uppvärmt väntrum inrättats under Café Sockertoppens öppettider. 

Möjligheten till liknande samordning i andra byar kommer framledes att undersökas när 

förutsättningar finns. 

 

Förslag på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ledningsutskottets förslag med att motionen bifalls. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller 

ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning 

Ordföranden förklarar att den som vill rösta för ledningsutskottets förslag röstar JA och den 

som vill rösta för Anders Bengtssons (S) ändringsyrkande 

 röstar NEJ. 
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Patric Åberg (M), ordförande   JA 

Siv Larsson (M)    JA 

Sofia Nilsson (C)    JA 

Marie-Louise Fredin (KD)    JA 

Emma Hansson (L), tjänstgörande ersättare  JA 

Ulf Holmén (MP)    JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)    NEJ 

Anders Bengtsson (S)    NEJ 

Sven-Arne Persson (S)    NEJ 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare   NEJ 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare  NEJ 

Conny Karlsson (SD)    JA 

Ann-Sofie Stolpe (SD)    JA 

 

Med siffrorna 8-5 till JA finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifaller ledningsutskottets 

förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Sven-Arne Persson (S), Bo Lätt (S) och 

Roland Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-05-03 

 Motion från Birthe Nilsson 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 32 
 

Beslutet skickas till: 

Birthe Nilsson 

Henrik Arvidsson 
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§ 106 
 

Köp av fastigheten Mickel Göing 13 i Broby 
Dnr: KS 2017/00693 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till köpekontrakt för fastigheten Mickel Göing 

13 och uppdrar åt kommunchefen att verkställa köpet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått ett erbjudande om att köpa fastigheten Mickel Göing 13 i Broby. 

Fastigheten är belägen i samma kvarter som Lindgården och Kulturhuset. På fastigheten finns 

en mindre enfamiljsvilla, ursprungligen uppförd 1926. Det är den enda privata 

bostadsfastigheten i kvarteret. Den har en areal på 1029 kvadratmeter. Ett förvärv av 

fastigheten ger möjligheter till omdisponering av tomtmarken i förhållande till de behov som 

finns kopplade till Lindgården.  

 

Förvaltningen har förhandlat med fastighetsägaren och förordar att fastigheten köps i enlighet 

med villkor i upprättat köpekontrakt.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-19 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss kv. Mickel Göing 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 30 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 107 
 

Planmedgivande detaljplan Västerskolan 
Dnr: KS 2017/00727 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 

Västerskolan i Knislinge. 

 Kommunstyrelsen ger också kommunchefen i uppdrag att låta planförslaget genomgå 

samråd och granskning med berörda genom standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att skapa nya förskoleplatser i takt med efterfrågan föreslås en ny förskola i Knislinge 

med möjlighet att bygga ut 6 st. avdelningar. Nordost om Västerskolan finns lämplig plats 

intill befintligt naturområde. Placeringen medger en flexibilitet i verksamheten genom 

samnyttjande av befintliga lokaler, utemiljöer och trafikering till Västerskolan.  

 

Gällande detaljplan från 1978 anger markanvändningen centrumbebyggelse i en våning för 

den obebyggda delen medan Västerskolan är utpekat för allmänt ändamål, en beteckning som 

inte längre används. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa markanvändningen till skola 

för hela området.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-28 

 Kartbilaga 

 Ledningsutskottets förslag 2015-05-17 § 31 
 

Beslutet skickas till: 

Marie Nilsson 
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§ 108 
 

Namnsättning av ny gata i norra Hanaskog 
Dnr: KS 2017/00756 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan i norra Hanaskog namnet 

Rönnvägen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun äger mark planlagd för industri i norra delen av Hanaskog. 

Kommunen har sålt fastigheten Parketten 13 för företagsetablering. För att området skall 

kunna brukas krävs det att gata anläggs från Fabriksgatan. Den nya gatan ska namnsättas för 

att möjliggöra sökning och adressering. Förvaltningen har tagit fram två förslag på namn på 

den nya gatan, Rönnvägen och Aspgatan. Båda namnen kopplar till närliggande gators namn. 

 

Kommunen har samrått med Hanaskogs bygdeförening, vilka förespråkar Rönnvägen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-28 

 Kartskiss 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 29 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 

Daniel Persson 
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§ 109 
 

Översyn av entréavgifter för familj på friluftsbaden 
Trollabadet och Hanaskogsbadet 
Dnr: KS 2017/00971 

Kommunstyrelsens beslut 

 Entréavgifterna samt definitionen familj kvarstår som nuvarande i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2016 § 49. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

samband med beslut om höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och 

Hanaskogsbadet 2016-05-11, beslutade kommunstyrelsen att en översyn av avgifterna 

avseende familj skulle göras inför nästa års badsäsong. 

År 2016 införde kommunen avgiftsfritt bad för alla barn och unga upp till årskurs 9 på 

kommunens friluftsbad. Något som kommunen tidigare inte har haft.  

Avgiftsfritt bad kommer även att gälla för samma målgrupp under sommaren 2017. 

Genom införandet av avgiftsfritt bad för denna ålderskategori har efterfrågan av familjekort 

varit ringa under 2016 och även frågor kring familjekategorin. 

Förvaltningen ser förnärvarande inga behov av förändring av definitionen familj och 

entréavgiften för denna, så länge kommunen erbjuder avgiftsfritt bad för barn- och unga 

enligt ovan. Förvaltningen ser att det under dessa omständigheter inte finns praktiska skäl för 

en revidering förnärvarande. 

Frågan om entréavgift samt definitionen familj bör aktualiseras igen om kommunen inte 

kommer att erbjuda avgiftsfria bad för barn- och unga kommande sommarsäsonger 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-06-01 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-05-11 § 95 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-26 § 49 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 

Therese Svensson Collin, fritidsansvarig 

 
 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 34/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 110 
 

Meddelanden för redovisning i juni 2017 
Dnr: KS 2017/00823 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

IT kommuner i Skåne AB 

1. Kallelse till bolagsstämma 2017-05-19 

 

Kommunförbundet Skåne 

2. Kallelse till förbundsmöte 2017-06-02 

 

Sydarkivera, Förbundsfullmäktige  

3. Protokoll 2017-03-31 

 

Sveriges kommuner och landsting 

4. Pressmeddelande – ”Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver” 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-05-30 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 35/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 111 
 

Delegeringsbeslut för redovisning i juni månad 
Dnr: KS 2017/00202 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

 

 

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 

 

Verksamhet stöd 

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

förhandsbedömning april månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning maj månad 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 36/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2017-05-17 § 19 

 Individutskottets protokoll 2017-05-15 §§ 120-122, 124-125, 127-136, 138-147 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-05-30 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 37/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 
 

Förändring i bemanningen av Räddningstjänsten i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00983 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige ändrar kapitel 2.6 i nuvarande handlingsprogram från 

nuvarande: 

 Beredskap för räddningstjänst  

 Följande räddningsstyrkor med angiven personal ska ständigt kunna rycka ut inom 

de tider som anges nedan:  

 Styrka från  Styrka minst  Längsta anspänningstid  

 Broby  BfD+4 BmD 5 minuter  

 Sibbhult  BfD+4 BmD 5 minuter 

 Till följande: 

 Beredskap för räddningstjänst  

 Följande räddningsstyrkor med angiven personal ska ständigt kunna rycka ut inom 

de tider som anges nedan:  

 Styrka från  Styrka minst  Längsta anspänningstid  

 Broby  BfD+3 BmD 5 minuter  

 Sibbhult  BfD+3 BmD 5 minuter 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 38/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Personalsituationen på räddningstjänsterna i Östra Göinge har under en längre tid varit 

ansträngd. Dock har den operativa numerären enligt handlingsprogrammet hittills kunnat 

bibehållas. Men under våren 2017 har några personer slutat, av olika anledning.  Detta har lett 

till att personalläget går ner till 1 förman och 3 brandmän (1+3) på respektive station i Broby 

och Sibbhult. Tidigare var det 1 förman och 4 brandmän (1+4). 

I ett försök att motverka så att allmänheten inte drabbas negativt, har räddningstjänsten 

upprättat en konsekvensutredning/riskbedömning, se bilaga. 

 

Påverkan/förändringar 

Vid fler larm än tidigare kommer Broby och Sibbhult bli larmade till varandras 

utryckningsområde jämfört med dagens bemanning. Den största påverkan blir det vid 

händelsetypen brand i byggnad. Även vid händelsetypen trafikolyckor blir det delvis 

påverkan. För andra händelsetyper gör räddningstjänsten bedömningen att påverkan blir liten. 

 

Brand i byggnad 

Vid utryckning till brand i byggnad kan Broby eller Sibbhult som primärstyrkor inleda med 

utvändig släckning och efter förstärkning med sekundärstyrka kunna utföra rökdykning och 

invändig livräddning. Idag larmas med automatik räddningsstyrkan i Kristianstad också på 

brand i byggnad och i vissa delar även styrkan från Osby eller Lönsboda, beroende på 

geografisk plats, dock som förstärkning, och med dagens bemanning (1+4) förväntas både 

räddningsstyrkan i Broby och Sibbhult kunna utföra rökdykning. Rökdykning är ett 

arbetsmoment som inte är genomförbart med mindre styrka än 1+4 av arbetsmiljöskäl, vilket 

leder till att vi behöver göra förändringar i larmplaner.  

 

Vid byggnation av flerbostadshus mellan 2-4 våningar används räddningstjänstens bärbara 

stege som alternativ utrymningsväg. Detta gäller för de fastigheter som ligger inom 20 

minuter från respektive brandstation. Denna aspekt måste beaktas och vid en sådan händelse 

kommer all energi gå åt att resa stege och livrädda. Detta medför att släckningsarbetet blir 

fördröjt.  

 

Trafikolycka 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-06-07 

Sida 39/39 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Vid en trafikolycka kan insats påbörjas, men det innebär begränsningar i arbetsdynamik m.m. 

Att genomföra avspärrning och första livräddande åtgärder är möjligt med en bemanning om 

1+3 i respektive räddningsstyrka. Begränsningarna blir märkbara när det gäller att genomföra 

klippning av fordon och losstagning av fastklämda personer och när flera skadade är 

inblandade i olyckan.  

Så även denna typ av händelse kan vara beroende av att larmplan ändras och att fler 

räddningsstyrkor larmas på automatik enligt ovan.  

Att larma flera räddningsstyrkor innebär ett ökat tapp för huvudarbetsgivaren, 

räddningstjänsten bör där av undvika detta så långt det är möjligt, utan att riskera en 

försämring av agerandet vid olyckan. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-06-05 

 Förslag från Räddningstjänsten 

 Riskbedömning och konsekvensutredning 
 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten 
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