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Tid och plats: 

 

Onsdag den 6 december 2017, klockan 13:00-15:35,sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Hansson Emma (L) 

Ulf Holmén (MP) 

Tommy Persson (S), tjänstgörande ersättare 

Anders Bengtsson (S) 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare 

Curt Antonsson (S) 

Conny Karlsson (SD) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

  

Ersättare: Martin Skagerholm (M), (§§ 175-193) 

Ytte Hjert (L), (§§ 175-193) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 175-193) 

Mikael Torberntsson, stabschef (§§ 175-193) 

Jan Carlson, enhetschef kultur och fritid (§ 175) 

Fidan Halitaj, ekonom (§§ 176) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Torsdag den 7 december 2017 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

175 - 205 

  

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 2017-12-06 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-07 

Datum då anslaget tas ned 2017-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Resultatstyrning (13:00 – 13:40) 
Ola Odebäck, konsult, informerar styrelsen om resultatstyrning. 

 

Årsplan 2018 (14:25 – 14:45) 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om förvaltningens gemensamma årsplan för 2018. 
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§ 175 
 

Serviceavgift för kanotleden i Immeln 
Dnr: KS 2017/01741 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 En serviceavgift på 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn införs för nyttjande 

av servicen kommunen tillhandahåller längs kanotleden i Immeln från och med den 1 

januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kanotleden genom sjöarna Immeln-Raslången-Halen har varit i gång under flera decennier 

och har sakta men säkert ökat i popularitet. Fler besökande turister från både Sverige och 

utlandet (främst Tyskland, Danmark och Holland) har lett till ett ökat tryck på kanotleden. 

 

Under 2015 företog kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun, i samarbete med 

Olofströms kommun och Östra Göinge kommun, den första större insamlingen av statistik för 

att säkerställa besökstrycket längs med kanotleden. I en uppskattning gav utredningen att det 

årligen bör finnas cirka 50-60 000 individuella övernattningsnätter under en säsong ute i hela 

sjösystemet. 

 

Befintliga rast- och lägerplatser med eldstäder, vindskydd och toaletter ute i sjösystemet är 

hårt ansatta under säsongen och den ökade tillströmningen av kanotister genom åren har lett 

till att allt fler slår läger på privat mark och därmed till exempel eldar på platser som inte är 

iordningställda för eldning. 

 

Antalet bränder på öarna i systemet har ökat, träd huggs ner för eldning och nedskräpningen 

har ökat genom det ökande antalet kanotister och som i sin förlängning gett missnöjda 

markägare i kommunerna. 

 

Ett samarbete finns mellan kommunerna Östra Göinge, Olofström och Kristianstad vars syfte 

är att tillsammans arbeta aktivt och förebyggande för en hållbar kanotled i hela sjösystemet 

där ambitionen är att vi skall kunna leverera samma service för kommuninvånare eller turister 

som nyttjar kanotleden oavsett vilken del av sjösystemet man befinner sig i. 

 

En dialog förs också med Länsstyrelsen, Räddningstjänst, markägare och kanotuthyrare för 

att kunna ta ett helhetsgrepp över utvecklingen och insatserna där vi tillsammans tar ansvar 

för ledens och sjösystemets viktiga naturvärden samtidigt som det skall fungera som ett 

viktigt besöksmål. 
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Olofström har sedan ett antal år en serviceavgift för sin del av systemet och förslaget är att 

Östra Göinge inför en serviceavgift för sin del av sjösystemet år 2018 och Kristianstad 

kommun hakar på kommande år, där avgiften synkas mellan kommunerna gällande innehåll 

och nivå för att få likvärdighet i hela området. 

 

Serviceavgift 

För att utöka redan befintliga resurser och medel föreslår förvaltningen att en serviceavgift 

införs för kanotister som nyttjar servicen som kommunen tillhandahåller längs kanotleden 

med 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn från och med 1 januari 2018. 

 

Övervägande antalet kanotister kommer ut i sjösystemet via lokala kanotuthyrarna och 

samarbetsavtal med dessa kommer att tecknas där de hanterar och administrerar betalningen 

av serviceavgiften. 

 

Möjligheten att betala via andra kanaler kommer att införas för att möjligöra att de som inte 

kommer via de lokala kanotuthyrarna också skall kunna betala serviceavgiften. 

 

Syfte 

Hela sjösystemet Immeln-Raslången-Halen är viktig för dels kommuninvånare i kommunerna 

som ett område för rekreation och dels för besöksnäringen som ett attraktivt besöksmål. 

 

Hela överskottet från serviceavgiften skall oavkortat användas för att möjligöra en utökad 

service för att stävja och minska ovan beskrivna problem i Östra Göinge kommuns del av 

Immeln, där ambitionen är att sjön fortsatt kan vara ett trivsamt och attraktivt besöksmål med 

bevarade naturvärden. 

 

Den utökade servicen kan bestå av fler lägerplaster, fler iordningställda eldstäder, utökad 

sophantering och utökad information till besökarna för att styra dem till mindre sårbara 

platser. 

 

Långsiktigt är ambitionen att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled. 

 

Utvärdering 

Efter säsongen 2018 ska en utvärdering göras av serviceavgiften. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-10-27 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-15 § 33 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson 
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§ 176 
 

Månadsuppföljning per 2017-10-31 
Dnr: KS 2017/00399 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2017 för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-06-21 

 Månadsuppföljning per 2017-10-31 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 48 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 177 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen ska redovisa den ekonomiska utvecklingen inom hemtjänsten till 

Kommunstyrelsens sammanträde varje månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-01 

 Powerpointredovisning från kommunchef 
 
 

 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-12-06 

Sida 10/41 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 
 

Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 
Dnr: KS 2016/01746 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tillägg till, Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter, enligt 

färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och representanter för de 23 kommuner som 

överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, har enligt med p 5.4 i överenskommelsen 

från 2015, arbetat med översynsmodell och nivå för att säkerställa finansieringen för 

färdtjänsten på lång sikt. Trots omfattande arbete har parterna inte kunnat enas om en 

långsiktig lösning, men målsättningen är fortfarande att arbeta fram ett förslag som kan börja 

användas från 2019. För att lösa finansiering och fördelning för 2018 behöver ett tillfälligt 

tillägg tecknas. Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslutade på sammanträde den 30 

oktober 2017 att godkänna förslaget till tillägg om tillfällig lösning. Kommunförbundet 

Skåne har, vid sammanträde den 22 september 2017, rekommenderat kommunerna att teckna 

tillägget. 

 

Tillägget reglerar i huvudsak två delar – det sammanlagda belopp som kommunerna ska 

betala för 2018 samt hur detta belopp ska fördelas mellan kommunerna. Vad gäller det totala 

beloppet för 2018 kommer det fortsatt utgå från respektive kommuns kostnad vid 

överlåtelsetillfället med en årlig indexuppräkning. Det innebär att Region Skåne kommer att 

erhålla 152 100 000 kronor i bidrag för 2018. 

 

När det gäller kostnadsfördelningen mellan kommunerna har kommunerna tillsammans med 

Kommunförbundet Skåne arbetat fram ett förslag som på ett mer rättvist sätt speglar hur 

kostnaderna faktiskt fördelar sig mellan kommunerna. Östra Göinge kommun har ställt sig 

bakom denna reviderade kostnadsmodell. Det innebär att vissa kommuner får höjda belopp 

medan andra får sänkta belopp. Av tillägget till Överenskommelsen framgår att Östra Göinge 

kommun kommer att bidra med 4 209 671 kronor år 2018, vilket innebär en ökning på 

1 122 962 kronor jämfört med 2017. 

 

Detta tillägg till tidigare överenskommelse kommer endast att tillämpas under förutsättning 

att samtliga berörda kommuner accepterar och undertecknar tillägget.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-11-02 

 Tillägg till Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 

enligt färdtjänst- och riksfärdstjänstlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-5 § 35 
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Kommunförbundet Skåne 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Tommy Johansson, utredare 
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§ 179 
 

Skolkort för elever i årskurs 7 - 9 
Dnr: KS 2017/01851 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Skolkort införs för alla elever i årskurs 7 – 9 folkbokförda i Östra Göinge från och 

med höstterminen 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande skolskjutsavtal löper ut efter vårterminen 2018. I samband med detta föreslås att 

alla elever i årskurs 7 – 9 folkbokförda i Östra Göinge erhåller ett skolkort utställt av 

Skånetrafiken. Genom att samtliga högstadieelever utrustas med ett skolkort uppnås en rad 

positiva effekter som t.ex. möjlighet till flexiblare schema, lättare att genomföra studiebesök , 

underlätta växelvist boende. Kostnaden för skolkorten kommer att uppgå till ca fyra miljoner 

kronor att jämföra med nuvarande kostnad för skolskjutstrafikens huvudlinjer som uppgår till 

cirka 3,5 miljoner kronor. Det innebär att de elever i årskurs 7 – 9 som är 

skolskjutsberättigade ska använda linjelagd trafik för att ta sig till och från skolorna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-11-13  
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Karin Salomonsson, arbetsledare 

Robert Dirksen, rektor 

Jennie Mårtensson, rektor 
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§ 180 

 
 

Medlemskap för Hörby kommun i Östra Skåne 
hjälpmedelsnämnd 
Dnr: KS 2017/01390 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige godkänner Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra 

Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med den 1 oktober 2018. 

 Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om gemensam 

hjälpmedelsverksamhet.  

 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.  

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 april 2017 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan tio kommuner i 

östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun har tagit del av 

gällande avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i 

nämnden på de villkor som framgår av dessa handlingar. I och med Hörbys inträde behöver 

avtalet om gemensam hjälpmedelsverksamhet och reglementet för Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd skrivas om och kompletteras med Hörby kommun. Årsavgiften per 

kommun räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemensam 

hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i 

samband med inträdet. Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns 

ansökan och ser inga hinder i att erbjuda Hörby inträde från och med den 1 oktober 2018. 

Hörby kommun ses som en fullvärdig samverkande kommun i alla avseenden då inträdet är 

slutfört. Östra Göinge kommun är positiv till att Hörby kommun kan erbjudas inträde i HÖS.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, 2017-09-28 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-15 § 34 

 Protokoll från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2017-06-14 § 7 

 Nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet 

 Nytt reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 Beräkning av inträdeskostnader 

 Verksamhetsbeskrivning för Hjälpmedelscentrum 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
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§ 181 
 

Detaljplan för Mickel Göing 12 med flera, Broby 
Dnr: KS 2017/01904 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Mickel Göing 12 med 

flera fastigheter vid Lindgårdens äldreboende. 

 Kommunchefen får även i uppdrag att genom standardplanförfarande samråda om 

planförslaget med berörda samt skicka ut för granskning före beslut om antagande.   

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att möjliggöra framtida fastighetsregleringar och marköverlåtelser behöver kommunen 

modernisera detaljplanerna för området vid Lindgårdens äldreboende i Broby. Området 

omfattas av stadsplan från den 21 april 1967 och detaljplan från den 10 april 1992. För delar 

av området finns också en tomtindelning från 1955-06-28. Tillåten markanvändning i 

gällande plan är bostäder och allmänt ändamål. 

 

De fastigheter som berörs är Mickel Göing 12 och 13 samt del av Broby 60:1. Detaljplanens 

syfte är att möjliggöra för framtida fastighetsbildning med bostäder och äldreboende genom 

att ändra det allmänna ändamålet samt upphäva gällande tomtindelning. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-11-17 

 Kartbilaga med preliminär avgränsning av planområdet 
 

Beslutet skickas till: 

Plan- och byggenheten 
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§ 182 
 

En strategi för "Vägen till arbete" 
Dnr: KS 2017/00859 

Kommunstyrelsens beslut 

 Strategi för ”Vägen till arbete” fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge har pekat ut området Arbete och företagande som ett av 

kommunens fyra utmaningsområden. År 2014 arbetades programhandlingen ”Kunskap, 

Kompetens och Arbete” fram av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. I syfte att 

föra programhandlingens intentioner vidare har KSLU nu arbetat fram en strategi benämnd 

”Vägen till arbete” som vägledning för kommunens verksamheter. 

 

Strategins främsta målsättning är att bana väg för ett konstruktivt arbete i förvaltningen med 

att skapa arbetsprocesser som leder mot målet att alla göingebor i arbetsför ålder kommer i 

arbete och har en egen försörjning. Detta i sig är en förutsättning för ett socialt hållbart 

samhälle.  

 

Strategin utmynnar i direktiv till förvaltningen utifrån de fem utgångspunkterna: 

- Individen  

- En bra start i livet 

- Kommunens ansvar 

- Egenansvar 

- Möten mellan människor 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Strategi och tillväxt 2017-11-08 
 

Beslutet skickas till: 

VO Inflyttning och arbete 

VO Familj och utbildning 

VO Strategi och tillväxt 

VO HR och digital utveckling 
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§ 183 
 

Fryshus i Östra Göinge 
Dnr: KS 2017/01842 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att etablera en mötesplats för Östra Göinges ungdomar 

enligt ”fryshusmodellen”. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 

Under fyra månaders tid har stiftelsen Fryshuset, på uppdrag av Östra Göinge kommun, 

genom en förstudie kartlagt behovet av en mötesplats för ungdomar i åldern 15-20 år. I 

förstudien har framför allt ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor medverkat, men 

också vuxna från företag, föreningar och Östra Göinge kommun.  

 

Förstudien visar att ungdomarna vill skapa en mötesplats, som ger utrymme för många olika 

aktiviteter och intressen. Allt ifrån att bara mötas, fika och prata till att skruva på epa-traktorn 

eller mopeden. Mötesplatsen kan också underlätta integration och social sammanhållning 

samt ge stöd och uppmuntran för studier, arbete och entreprenörskap. Det är viktigt att 

mötesplatsen och dess verksamhet formas av ungdomar, med stöd och handledning av 

ansvariga vuxna. 

Östra Göinge behöver en modern, positiv, inspirerande och kreativ mötesplats för ungdomar 

(15-20 år), som en satsning för fortsatt positiv utveckling och tillväxt. Kommunfullmäktige 

har i mål- och resultatplanen 2018-2020 totalt anvisat 5 000 tkr för ändamålet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-11-10 

 Fryshusets förstudie  

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-15 § 37 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Cecilia Flood, Chef Inflyttning & arbete 
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§ 184 
 

Trafikstrategi - En strategi för ett hållbart resande 
Dnr: KS 2017/01645 

Kommunstyrelsens beslut 

 Trafikstrategin, En strategi för ett hållbart resande, antas.  

 Nuvarande trafikstrategi, Trafikförsörjningsstrategi, upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

År 2012 antogs en trafikförsörjningsstrategi för Östra Göinge kommun. Mycket har hänt 

sedan dess och en hel del har åstadkommits av det som finns med i strategin. Med anledning 

av detta och att en hel del bakgrundsmaterial har blivit inaktuellt så har det funnits skäl till att 

arbeta fram en ny trafikstrategi. 

All trafikplanering styrs och påverkas från många olika håll. Av den anledningen finns det ett 

värde att ha ett sammanhängande dokument som tar hänsyn till olika fastställda visioner, mål 

och lagar. Det är också viktigt att det finns ställningstagande från politiken i vilken riktning 

Östra Göinge kommun ska utvecklas för att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart 

trafiksystem. Denna strategi ska utgöra ett underlag och vara till hjälp i det vardagliga och 

operativa arbetet kring trafikplanering. 

I denna trafikstrategi, som utgår från hållbarhetsbegreppet, lyfts inriktning och prioritering 

fram som berör följande trafikslag; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 

Parallellt till denna strategi har det också tagits fram ett appendix – bakgrundsmaterial som 

årligen ska uppgraderas. 

 

Förslag på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar tillägg till ledningsutskottets förslag med att ”nuvarande strategi, 

trafikförsörjningsstrategi, upphävs. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag under proposition och finner att styrelsen 

bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer Patric Åbergs (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att 

styrelsen bifaller detsamma. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-10-11 

 Trafikstrategi – En strategi för ett hållbart resande 

 Trafikstrategi – appendix  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-12-06 

Sida 18/41 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 47 
 

Beslutet skickas till: 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

Region Skåne 

Trafikverket, Kristianstad 

Länsstyrelsen, Skåne län 

Kristianstads kommun 

Hässleholms kommun 

Osby kommun 
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§ 185 

 

Återbetalning av renhållningsavgifter 2017 
Dnr: KS 2017/01863 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Återbetalning med 10 % av renhållningsavgiften 2017 sker för ägare av villor och 

fritidsabonnenter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

ÖGRAB bedömer att det finns ett utrymme för en återbetalning med 10 % av 

renhållningsavgiften 2017, för villor och fritidsabonnenter. Detta innebär att villabonnenter 

får tillbaka 290 kr, och fritidsabonnenten får 211 kr inklusive moms. Återbetalningen regleras 

på abonnentens nästkommande faktura, vilket innebär att majoriteten får sin återbetalning 

under 2018. Ett beslut om eventuell återbetalning måste dock fattas senast under december 

månad utifrån bokföringstekniska förutsättningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-11-14 

 Förslag från ÖGRAB, 2017-11-14 

 Ekonomiskt underlag från ÖGRAB för återbetalning, 2017-11-14 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 51 
 

Beslutet skickas till: 

ÖGRAB 
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§ 186 
 

Yttrande över Göingehem AB:s förvärv av Lille Mats 2 AB 
med fastigheter i Sibbhult 
Dnr: KS 2017/02011 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Göingehem AB:s förvärv av Lille Mats 2 

AB med fastigheter i Sibbhult. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB har förklarat sin avsikt att förvärva fastighetsbolaget Lille Mats 2 AB med de 

fastigheter bolaget innehar i Sibbhult, i syfte att utöka Göingehems lägenhetsbestånd. Enligt 6 

punkten i Gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag i Östra Göinge kommun, 

antaget av Kommunfullmäktige den 23 mars 2016 § 26, ska Kommunstyrelsen ges möjlighet 

att yttra sig över förvärv av fast egendom som överstiger två miljoner kr. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-01 

 Information från Göingehem AB om avsikt att förvärva Lille Mats 2 AB, 2017-11-27 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 
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§ 187 
 

Reviderat uppvaktningsreglemente 
Dnr: KS 2017/01753 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat uppvaktningsreglemente. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvaktningsreglementet reviderades senast den 22 november 2003. I förslaget kommer inte 

60-åringar att uppvaktas på sin födelsedag, däremot kommer medarbetare att uppvaktas vid 

sin pensionering. Minnesgåva gäller konst, smycke och klocka utifrån gällande prisbasbelopp 

av kommunen anvisad leverantör. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och Digital utveckling, 2017-10-30 

 Förslag till uppvaktningsreglemente 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 49 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 188 
 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 2017 
Dnr: KS 2017/01830 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner med anledning av förändrad 

kommunallag. Den nya kommunallagen möjliggör att månadsarvoderade förtroendevalda bör 

kunna vara föräldralediga. Månadsarvoderade bör också ha ett försäkringsskydd. 

 

Instruktion till läsaren av bifogat beslutsunderlag. Rödmarkerad text utgår från 

bestämmelserna och gulmarkerad tillförs. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och digital utveckling, 2017-11-09. 

 Reviderade bestämmelser om ekonomiska bestämmelser för förtroendevalda 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 50 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 189 
 

Förslag till extern prissättning av måltider inom 
måltidsenhetens restaurangverksamhet 2018 
Dnr: KS 2017/01925 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen justerar priser för externa måltider inom måltidsverksamheten från 

och med den 1 januari 2018 i enlighet med föreslagen prislista 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostnaderna för måltidsenhetens måltidsproduktion har stigit under år 2017. Framför allt 

löneökningar och ökade råvarukostnader har bidragit till detta. 

Den nya prissättningen behöver träda i kraft från 1 januari 2018.  

I samband med höjningarna av portionspriser kommer även övrigt sortiment i 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-11-23 

 Förslag till externa portionspriser 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef 

Jenny Skagerholm, enhetschef 

Caisa Leo Malmberg, ekonom 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Monika Dahl, verksamhetsområdeschef 
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§ 190 
 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
Dnr: KS 2017/02009 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Allt om Göinge.  

 Kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2014 § 5 om annonsering av 

sammanträden i Norra Skåne, Kristianstadsbladet och Allt om Göinge, upphävs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 ska kommunens 

anslagstavla vara webbaserad. Detta innebär att kommunens sammanträden, kungörelser och 

tillkännagivande ska anslås digitalt på kommunens hemsida. En följdändring av detta är att 

kommunfullmäktiges sammanträden inte behöver annonseras i lokala ortstidningar som 

Kristianstadsbladet och Norra Skåne eftersom de kungörs på kommunens hemsida.  

 

För att nå ut till kommunmedborgare som inte har tillgång till internet ska annons införas i 

tidningen Allt om Göinge som går ut till alla hushåll i kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-01 
 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 191 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning inom 
individ- och familjeomsorgen 
Dnr: KS 2017/00006 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 26 

oktober 2017. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgen har meddelat behovet av ett antal förändringar inom dess 

delegation som är nödvändiga. Här nedan följer de förändringar i sak som sker, utöver ett 

antal mindre redaktionella ändringar. 

 

4 kap. 24 p: Beslut om personkretstillhörighet 

Delegationen föreslås här lyftas från LSS-handläggare till enhetschefen. En 

personkretsbedömning ger rätt till LSS-insatser och det är därför av vikt att den görs noggrant 

och enhetligt. Genom att lyfta delegationen till enhetschef sker en dialog kring bedömningen. 

 

4 kap. 25-26 p: Biträde av personlig assistent 

Enligt punkt nr 25 kan LSS-handläggarens besluta om biträde av personlig assistent enligt 

Försäkringskassans bedömning medan individutskottet kan göra det utöver 

Försäkringskassans bedömning enligt punkt 26. Detta är en felaktig formulering, då 

innehållet syftar till de ärenden där Försäkringskassan avslår assistans utifrån att de 

grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka. En person kan dock ha ett stort behov 

av assistans utifrån övriga behov, men ansvaret blir då kommunens. Då Försäkringskassan 

avslår allt fler och skickar dem till kommunerna föreslås det att punkt nr 26 försvinner och att 

individutskottet får delegation att besluta om samtliga biträden av personlig assistans. Då en 

ansökan om biträde av personlig assistans dessutom som regel följs med av en ansökan om 

ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistans föreslås dessa bakas samman i punkt nr 

25. Idag är inte ekonomiskt stöd för kostnader för personlig assistans delegerat alls utan 

måste tas av Kommunstyrelsen. 

 

 

4 kap. 28-30: Enligt riktlinjer 

Det föreslås att det tas bort att besluten ska ”enligt riktlinjer” då några sådana riktlinjer inte 

existerar och enligt lag inte får finnas. 
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4 kap. 35 p: Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service 

Idag har LSS-handläggare delegation att besluta om detta. Det föreslås istället att delegation 

flyttas till enhetschef för en dialog kring olika alternativ. Ett beslut om bostad med särskilt 

service är inte tidsbegränsat och kommer att innebära en stor insats och kostnad. 

 

4 kap. 109-110 p: Beslut om extra kostnader under placering 

Här föreslås det att en socialsekreterares möjligheter att bevilja extra kostnader vid placering 

ökar från 20 procent till 25 procent av prisbasbeloppet, men att det tydliggörs att det är under 

ett år. På samma sätt kan enhetschefen fortsatt bevilja extra kostnader utöver 25 procent. 

 

4 kap. 151-152 p: Arvode och ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj 

Idag har enhetschef rätt att besluta om ovanstående i enlighet med SKL:s riktlinjer medan 

verksamhetsområdeschefen gör det utöver riktlinjerna. Standard i kommunen är dock att 

beslut enligt riktlinjer kan fattas på handläggarnivå, och därför föreslås delegationen övergå 

till socialsekreterare. Enhetschefen har dessutom utifrån vår organisationsmodell bättre 

detaljkunskap än verksamhetsområdeschefen att besluta om det utöver SKL:s riktlinjer. 

Därför föreslås enhetschefen överta verksamhetsområdeschefens delegation här. Detta har 

redan ändrats i delegationen gällande barn och unga, men inte på vuxensidan. 

 

Nya punkter 

I det fjärde kapitlets avsnitt som rör lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) föreslås 

två nya punkter läggas till i slutet. 

Enligt 5 § LVM ska förvaltningsrätten besluta om tvångsvård av missbrukare. Om den så gör 

ska socialnämnden enligt 12 § se till att vården genomförs på lämplig vårdplats. Det är inte 

idag delegerat alls, men föreslås delegeras till socialsekreterare och bli den nya punkt 219. 

 

Enligt 46 § LVM ska åklagarmyndigheten pröva om en person, som vårdats enligt LVM och 

är misstänkt för brott upp till ett års fängelse, ska åtalas eller inte. Då ska kommunen erbjudas 

att yttra sig över det hela. Det behöver delegeras till socialsekreterare. 

 

Individutskottet föreslås att få besluta om stödboende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL). 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-10-26 

 Förslag till reviderad delegationsordning, 2017-11-13 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 192 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i 
december 2017 
Dnr: KS 2017/01967 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-11-30 
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§ 193 
 

Delegationsbeslut för redovisning i december månad 2017 
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, november månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, oktober månad 

 Jämkning av hyresavgift, oktober månad 

 

Verksamhet stöd 

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

förhandsbedömning, oktober månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning november månad 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-11-30 
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§ 194 
 

 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/01801 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-12-06 

Sida 31/41 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 195 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/01725 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 196 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/01727 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 197 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/01850 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 198 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01864 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 199 
 

Faderskapsutredning jml 2 kap. 1§ föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01865 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 200 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/01918 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 201 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01950 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 202 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01952 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 203 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01954 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 204 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/01957 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 205 
 

Återkallelse av ansökan om särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
Dnr: KS 2017/01992 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
 


