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Tid och plats:

Onsdag den 5 december 2018, klockan 13:30-16:15 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S), (§§ 150-166)
Susanne Karlsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Göte Färm (SD)
Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare (§§ 167-168)

Ersättare:

Monika Bolling (M), (§§ 150-166), Jenny Betsikokos (M), (§§ 150-166)
Anette Westerholm (C), (§§ 150-166), Magnus Nilsson (KD), (§§ 150-166)
Roland Nilsson (V), (§§ 150-166), Dennis Schuller (SD), (§§ 150-166)
Pierre Persson (SD), (§§ 150-166)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 150-166), Oscar Nilsson, ekonomichef (§§
150-166), Mikael Torberntsson, stabschef (§§ 150-152)
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef (§§ 150-153)
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef (§§ 150-152)
Henrik Arvidsson, enhetschef (§§ 150-151)
Anders Siversson, enhetschef (§§ 150-151)
Ulrika Olsson, utvecklingsledare (§§ 150-153)
Tommy Johansson, utredare (§ 153)
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Torsdag den 6 december 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:
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Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-06

Datum då anslaget tas ned

2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin
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Information
Felaktiga avrop
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om granskningen av felaktiga avrop inom
kommunens verksamhet.

Informationsbrev gällande ekonomiskt bistånd
Anders Bengtsson (S) frågar ordföranden kring bakgrunden till det brev som gått ut till
boende på Brobysjukhuset gällande den framtida rätten till ekonomiskt bistånd utifrån den
riktlinje Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 7 november 2018.
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§ 150

Antagande av detaljplan för Trollacenter (Glimåkra 3:65
m.fl.)
Dnr: KS 2016/01798

Kommunstyrelsens beslut


Förslaget till detaljplan för Trollacenter (Glimåkra 3:65 m.fl.) antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att planlägga Trollacenterområdet (fastigheterna Glimåkra 3:65,
och del av
) i norra delen av Glimåkra för park- och naturändamål
samt diverse fritid- och idrottsändamål. Planen kommer också ge möjlighet till uppförande
av bouleplaner, utegym, skatepark, idrottsanläggningar och parkeringsplatser samt bekräfta
den befintliga konstgräsfotbollsplanen på fastigheten 3:65 som nu har tidsbegränsat
bygglov.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt Kommunstyrelsens beslut 7
december 2016 § 224. Samrådstiden pågick från den 11 juni till den 2 juli 2018 och
granskningstiden pågick från den 24 september till den 14 oktober 2018. Efter samråd och
granskning finns det fortfarande sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 1 november 2018
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Bilaga 1: Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga 2: Miljöteknisk markundersökningsrapport
Bilaga 3: PM avseende grundläggning av skatepark
Planeringsutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 1

Beslutet skickas till:
Sandra Cornmark, planarkitekt
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§ 151

Detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i Knislinge
Dnr: KS 2016/01613

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i
Knislinge genom standard planförfarande.
 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det
för granskning innan beslut om antagande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om planuppdrag för Lejonet 3 i Knislinge, beslutat
den 21 september 2016 § 73. På grund av delvis ändrade förhållanden har planuppdrags syfte
förändrats och området utökats.
Detaljplanens syfte är att ta bort industriändamålet i gällande plan och möjliggöra en
kombination av bostäder och verksamheter på Lejonet 3 och , med tillhörande parkering på
del av Triangeln 15. Kommunens inriktning för planarbetet är även att delar av gällande
detaljplan, som berör fastigheterna
och samt del av Knislinge 18:3, ska upphävas.
Industriändamålet är inte längre är aktuellt och det innebär restriktioner på befintliga och
planerade bostäder i området om det ligger kvar. Uppdraget har stöd i pågående aktualisering
av översiktsplanen (samrådsversion, daterad den 15 maj 2018) och är en del i den framtida
utvecklingen av Hjärsåslilla.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standard planförfarande. Planen kommer att
finansieras genom planavgifter i bygglovsskedet, vilket innebär att inget planavtal kommer
att upprättas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 1 november 2018
 Karta över området (rödmarkerat är det område som föreslås upphävas och
gråmarkerat är det som inkluderas i förslag till detaljplan)
 Planeringutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 2
Beslutet skickas till:
Sandra Cornmark, planarkitekt
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§ 152

Hälso-och sjukvårdsavtalet: Överenskommelse om
samverkan vid utskrivning
Dnr: KS 2017/01973

Kommunstyrelsens beslut

 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, antas att gälla från och med den 1
januari 2018.
 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten vård, daterad den 24 november 2017, upphör att gälla den
31 december 2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. I 4 kap. 4 § anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta
gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende
samverkan. Överenskommelsen har den gemensamma målsättningen för hela
utskrivningsprocessen att en patient, när alla samverkat och tagit sitt ansvar för planering och
överlämnande av nödvändiginformation skrivs hem samma dag som patienten är
utskrivningsklar oavsett vilken boendeform patienten har eller behöver. Patienter ska vara på
sjukhus enbart av medicinska skäl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 11 oktober 2018
 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 5
Beslutet skickas till:
Chef för Familj och utbildning
Chef för Hälsa och omsorg
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§ 153

Verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 2018
Dnr: KS 2018/01881

Kommunstyrelsens beslut
 Resultatutskottet får i uppdrag att göra en analys av rapporten och återkomma till
Kommunstyrelsen senast i mars 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsrapporten beskrivs resultatet av kommunens arbete inom utmaningsområdet
Kunskap och kompetens. Verksamhetsrapporten omfattar förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, barn- och elevhälsa, individuella programmet, Individ- och
familjesupport, kultur och fritid samt musikskola. Inom utmaningsområdet ingår även
måltider inom grund- och gymnasieskola, förskola samt fritidshem.
I sammanfattningen vill vi särskilt lyfta fram verksamheternas gemensamma arbete för att
öka våra elevers måluppfyllelse och därmed behörighet till ett gymnasieprogram, helt i linje
med strategin En bra start i livet. Vi ser en kommun som har börjat formera sig över
verksamhetsgränserna med målet att skapa gemensamma strategier för att möta barn och
elevers behov. Många insatser är påbörjade utifrån förra årets analys. Det finns ett
samarbete/samverkan mellan olika enheter i förvaltningen men även med andra kommuner
och myndigheter. Den breda kompetens som finns inom Barn- och elevhälsa, Individ och
familj och på förskolor och skolor är en faktor som ger förutsättningar till att medborgarna i
Östra Göinge kan få adekvat stöd. Detta arbete påbörjas när barnet börjar förskolan och pågår
hela vägen upp till åk 9 och ibland vidare via ett introduktionsprogram. I rapporten läggs
mycket fokus på åk 9, då denna målgrupp får stå som indikator på hur arbetet framskrider.
Det finns ett antal teman som genomsyrar rapporten:
- kommunen har ett utmanande socioekonomiskt utgångsläge,
- det ökade antalet elever, däribland nyanlända, ställer nya krav på alla
verksamheter,
- skolans måluppfyllelse har både en positiv och negativ utveckling,
- närvaron i våra verksamheter påverkar barn och ungdomars tillgång till utbildning,
- pojkar och flickor har olika förutsättningar,
- övergångar och samverkan mellan stadier och verksamheter påverkar,
- kompetensförsörjning inom verksamheterna är en utmaning
Under åren 2015-2018 har kommunen tagit emot ett stort antal nyanlända. Det har ställt krav
på verksamheterna kopplat till lokaler, behov av utökning av personella resurser, förändrade
och utvecklade metoder samt arbetssätt för att möta delvis nya målgrupper. Vi ser detta inom
samtliga verksamheter. Parallellt med denna omställning har befintlig verksamhet förväntats
Justerandes sign.
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pågå och leverera minst samma kvalitet som tidigare. Det har varit en utmaning. Glädjande är
att grupper av nyanlända visar på en positiv resultatutveckling men analysen visar även att
det varit svårt att fånga upp andra grupper av elever.
Skolresultaten visar vid utifrån meritvärdet en nedgång. För årskurs 9 ser vi att detta har
sjunkit från att under förra året haft en uppgång. I urvalsgruppen bland de 40 elever som haft
högst meritpoäng ser vi dock inte någon större nedgång från tidigare år, det är andra grupper
vi tappat; nyanlända påverkar men också elever med sämre socioekonomiska förutsättningar.
Skolverkets analys av kommunens elevunderlag utifrån socioekonomiska aspekter pekar på
att kommunen har en större utmaning än våra grannkommuner. Djupgående analys på
individnivå och samverkan mellan verksamheter är pågående insatser för att möta detta.
Redan i augusti utgår verksamheterna från en prognos för aktuella elever på enheten som
sedan stäms av i december och mars. Då följs åtgärder upp och eventuella justeringar kan
göras. Syftet är att inte bara konstatera läget utan att arbeta framåtsyftande, prioritera resurser
och lära av varandra. Barn- och elevhälsans arbete tillsammans med skolorna för att tidigt
identifiera och stötta elever i behov av stöd är centralt. Lärarskicklighet och att stötta
pedagogen att göra ett gott arbete i klassrummet är en tydligt identifierad framgångsfaktor för
att öka måluppfyllelsen, vilket baseras på forskning och rektorernas analyser.
Vi har haft fokus på närvaron i samtliga våra verksamheter. Vi har en stor andel barn som
deltar i förskolans verksamhet vilket är positivt, forskningen pekar på att barn som deltar i
förskoleverksamheten har större förutsättningar att klara skolgången. Man försöker redan här
lyfta vikten av meddela om man inte kommer och lyfta värdet av utbildning. För grundskolan
handlar närvaron om såväl skolplikt som att närvaron är en förutsättning för lärande.
Skolorna har skapat tydligare strukturer och åtgärder för att fånga upp elever i tid. 2018 kom
nationella lagkrav på en sådan hantering, och vi ligger väl framme. Närvarouppföljning
kopplat till kommunens gymnasielever samt elever inom Introduktionsprogrammen är
högprioriterat då frånvaron är alltför hög idag.
Vi ser fortsatt behov av att arbeta med skillnaderna mellan pojkar och flickor. Här finns
nationell forskning som kan hjälpa oss. Vi ser bl a att grundskolans resultat visar på stora
skillnader mellan pojkar och flickor, där flickorna har klart högre meritvärde i genomsnitt än
pojkar.
Majoriteten av våra barn och elever upplever trygghet i våra verksamheter. Under året har det
dock varit en del oro i och utanför skolor. Vi ser även en koppling till fritiden och den oro
som kan upplevas i byarna av kommuninvånarna. Samverkan mellan våra verksamheter, men
även med externa aktörer som polisen och Fryshuset, är ett fortsatt prioriterat område.
Något som genomsyrar alla berörda verksamheter är behovet av adekvat
kompetensförsörjning. Kommunen har i nuläget relativt hög andel behörig personal, även om
vi förra året såg att vi liksom övriga landet minskade något . Vi har i dagsläget en relativt låg
omsättning på personal
(7 % inom Familj och utbildning) och en behörighetsnivå som ligger över medelvärdet. Trots
detta står vi inför stora utmaningar, liksom resten av landet. Vi måste förbereda oss för hur vi
organiserar en kvalitativ verksamhet trots brist på behörig personal. Det handlar inte bara om
att hitta adekvat personal i konkurrens med andra kommuner, tillgången kommer oavsett inte
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räcka till alla. Det handlar om att hitta andra sätt att organisera på samt att hitta
kompletterande yrkesgrupper och digitala lösningar.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 22 november 2018
Verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 2018

Justerandes sign.
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§ 154

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018
Dnr: KS 2018/00573

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018 är framtagen avseende det ekonomiska
resultatet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 19 november 2018
 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 6

Justerandes sign.
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§ 155

Driftstöd till Kristianstads Airport AB
Dnr: KS 2018/01936

Kommunstyrelsens beslut

 Kristianstad Airport AB beviljas 260 000 SEK i driftstöd under år 2018.
 Driftstödet ska överföras till Kristianstads kommun som ansvarar för utbetalning till
Kristianstads Airport AB som gör bedömningen av att samtliga villkor i
kommissionens förordning är uppfyllda.
 Driftsstödet ska ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel
56a.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Nya EU-regler from 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser innebär att det
krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garanterar att stödgivningen är förenlig
med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, d.v.s. regelverket
om gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EUkommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala flygplatser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 28 november 2018
Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef
Lars Agardius, Kristianstads kommun

Justerandes sign.
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§ 156

Redovisning av partistödets användning 2017 och beslut om
utbetalning 2019
Dnr: KS 2018/01891

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

 Partiernas redovisningar av partistödets användning 2017 läggs till handlingarna.
 Partistöd för 2019 skall betalas ut i enlighet med regler för kommunalt partistöd i
Östra Göinge kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. Partierna ska utse en
särskild granskare som ska intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av användningen.
Redovisning och granskningsrapport skall lämnas in till Kommunfullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisning och
granskningsrapport, som avser 2017, var därför den 30 juni 2018.
Med partiernas redovisning som underlag ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagens
bestämmelser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande år, till parti som inte
lämnat in redovisning och granskningsrapport i tid.
Det kan konstateras att alla partier som erhållit partistöd i Östra Göinge kommun har lämnat
in redovisning och granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till
handlingarna dels besluta att partistöd för 2019 skall betalas ut i enlighet med Regler för
kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun

Beslutsunderlag
-

Strategi & Tillväxt tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018
Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra Göinge
kommun.

Beslutet skickas till:
Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 15/27

§ 157

Avgifter för försenad och förkommen media på biblioteken
Dnr: KS 2018/01491

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för försenad och förkommen media på
biblioteken enligt förslaget att gälla från och med den 1 januari 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Biblioteken i Skånenordost (Östra Göinge, Osby, Bromölla, Kristianstad, Hörby och
Hässleholm) har sedan flera år ett samarbete inom biblioteksverksamheten genom bland
annat gemensam bibliotekskatalog, låntagarregister och webb-portal.
Avgifterna, som kommunen har för försenade och förkomna media, är ytterligare ett område i
samarbetet. Med gemensamma avgifter inom Skånenordost lånar låntagarna media på samma
villkor oavsett vilket bibliotek som de använder i Skånenordost.
Senast avgifterna inom biblioteksverksamheten justerades var den 1 januari 2015 och det
finns behov att göra en översyn och justering av dessa. Dels för att möta högre kostnader i
verksamheten för att ersätta förkommen media och dels för att skapa en mer enhetlig
avgiftsstruktur.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 2 november 2018
 Förteckning förslag på nya avgifter, daterad den 2 november 2018
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 4

Beslutet skickas till:
Jan Carlson, enhetschef Kultur & Fritid
Ingrid Mauritzon-Olsson, biblioteksansvarig
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§ 158

Förslag till extern prissättning inom måltidsenhetens
restaurangverksamhet 2019
Dnr: KS 2018/01841

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att priser för externa måltider inom måltidsverksamheten
ska vara oförändrade från 2018 och gälla även under 2019.

Sammanfattning av ärendet
Måltidsenhetens produktion har effektiviserats under 2018 med minskade kostnader till följs
och därför föreslås att den externa prislistan från 2018-01-01 även ska gälla under 2019.
Övrigt sortiment i äldreomsorgens restaurang och cafeteria behöver ej heller prisjusteras av
måltidsenheten.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 14 november 2018
 Förslag till externa portionspriser 2019

Beslutet skickas till:
Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef
Jenny Skagerholm, enhetschef måltid
Mattias Carlsson, enhetschef ekonomi
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef
Monika Dahl, verksamhetsområdeschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 17/27

§ 159

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
gällande ekonomiskt bistånd
Dnr: KS 2017/02039

Kommunstyrelsens beslut

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018, antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enheten för ekonomiskt bistånd flyttades vid årsskiftet om från Familj och utbildning till
Inflyttning och arbete. Enheten har nu även en ny enhetschef. Det finns inte längre någon
biträdande enhetschef som arbetar gentemot ekonomiskt bistånd.
Därför behöver punkt 285 i delegationsordningen, gällande biträdande enhetschefs rätt att
besluta om ekonomiskt bistånd utöver riksnorm och riktlinje till max 50 procent av
prisbasbelopp, revideras. Nu har biträdande enhetschef delegation där. Det bör istället vara
enhetschef.
Vidare bör en ny punkt, nr 291, läggas till delegationsordningen. Enheten för ekonomiskt
bistånd har flaggat för ett växande problem med försök till försörjningsstödsbedrägeri. Detta
ska enligt 6 § bidragsbrottslagen polisanmälas. Här bör enhetschefen få delegation att göra så
för en snabb process.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 november 2018
 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 21 november 2018 § 3
Beslutet skickas till:
Hemsida, ekonomiskt bistånd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 18/27

§ 160

Revidering av KFS 10 - Krisledningsnämndens reglemente
Dnr: KS 2018/01890

Kommunstyrelsens beslut

 Reglemente för Krisledningsnämnden, daterat den 23 november 2018, antas.
 Från och med den mandatperioden som följer på valet till riksdag-, kommun- och
landsting år 2022 ska Kommunfullmäktige välja ledamöter till Krisledningsnämndens
vid det sammanträde då Kommunstyrelsen väljs, varefter mandatperioden löper fram
till och med det att Kommunfullmäktige efter nästa val väljer ny Kommunstyrelse och
ny Krisledningsnämnd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska utse en krisledningsnämnd som ska kunna träda in och leda kommunen i
händelse av kris när ordinarie beslutsgång inte fungerar. Inför mandatperioden 2019-2022
behöver nämndens reglemente revideras på några punkter.
Det finns en överenskommelse om att de som tjänstgjort i Kommunstyrelsens ledningsutskott
ska inneha samma uppdrag i Krisledningsnämnden. Då ledningsutskottet nu inte existerar
föreslås det därför att om ett uppdrag i Krisledningsnämnden blir vakant ska den som
innehar, eller är nominerad till, motsvarande uppdrag i det Kommunstyrelsens nyligen
upprättade planeringsutskott anses vara nominerad till det vakanta uppdraget.
Då Krisledningsnämndens mandatperiod löper från och med den 1 januari året efter det att
val till fullmäktige har hållits till och med den 31 december samma år som nästa val till
fullmäktige har hållits, kan det bli som så att en ledamot som inte längre tjänstgör i
planeringsutskottet fortsatt tjänstgör i Krisledningsnämnden. Detta då planeringsutskottet
väljs av Kommunstyrelsen i november samma år som valet. Av detta skäl bör nämndens
mandatperiod istället löpa enligt samma princip som Kommunstyrelsen. Då även den som
bara är nominerad till en plats i utskottet även ska anses vara nominerad till nämnden
föreligger det här inget problem.
Vidare finns inte längre avdelningen Ledningsstöd och service, vilken pekas ut den som
ansvarig för nämndens administration. Verksamhetsområde Stab föreslås istället få ansvaret,
då kommunens säkerhetsarbete redan är kopplad dit.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 november 2018
 Förslag till reviderat reglemente för Krisledningsnämnden, daterat den 23 november
2018
Beslutet skickas till:
Hemsida
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 19/27

§ 161

Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera
Dnr: KS 2018/01937

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

 Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera, daterad den 1 januari 2019,
antas i sin helhet inklusive bilagor.
 Östra Göinge kommuns kostnad för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den
ekonomiska planen för 2020-2021 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sydarkiveras förbundsfullmäktige antog den 6 april 2018 § 8 ny förbundsordning att gälla
från och med den 1 januari 2019. Skälet till revideringen är ett antal ändringar med anledning
av kommunallag (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018, samt att 13 § om utträde
mm i förbundsordningen ändrats.
Den reviderade förbundsordningen måste antas i alla förbundsmedlemmars
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 november 2018
 Förbundsordning antagen den 6 april 2018 att gälla från den 1 januari 2019
 Budget 2019 med plan 2020-2021
Beslutet skickas till:
Sydarkivera

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 20/27

§ 162

Val av Göte Färm (SD) som ny ledamot i resultatutskottet
efter Lennart Ekström (SD)
Dnr: KS 2018/01867

Kommunstyrelsens beslut

 Göte Färm (SD) utses till ny ledamot i resultatutskottet efter Lennart Ekström (SD).

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Lennart Ekström (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen, och är
följaktligen inte heller valbar till en plats i utskotten. Kommunfullmäktige valde den 22
november 2018 in Göte Färm (SD) som ny ledamot i Kommunstyrelsen, och
Sverigedemokraterna har även nominerat honom som ny ledamot i resultatutskottet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 27 november 2018
 Sverigedemokraternas nominering, inkom den 26 november 2018
Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 21/27

§ 163

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i
december 2018
Dnr: KS 2018/00028

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 november 2018
Delårsrapport från AV Media Skåne, inkom den 8 november 2018
Inkomna synpunkter i november 2018
Beviljat stöd till Wanås från Arvsfonden, inkom den 30 november 2018
Information om nya riktlinjer gällande försörjningsstöd, daterad den 28 november
2018
 Kristianstads kommuns svar till Östra Göinge kommun, inkom den 30 november 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 22/27

§ 164

Delegationsbeslut för redovisning i december månad 2018
Dnr: KS 2018/00013

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har lämnat över en del av sin beslutanderätt till förvaltningen och enskilda
förtroendevalda. Delegationsbeslut kan aldrig hävas i efterhand men delegationen kan
närsomhelst återtas. Samtliga delegationsbeslut under föregående månad ska redovisas till
styrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 december 2018
 Delegationsbeslut fattade under november 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 23/27

§ 165

Fastställande av bidragsbelopp till fristående
grundskola/förskola år 2019
Dnr: KS 2018/01972

Kommunstyrelsens beslut
-

För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående grundskolor och friskolor
bidrag enligt förslag.

Beslutsmotivering
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor.
Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet
fastställs årsvis. Här beslutas om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun
för år 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor.
Bidraget skall enligt skollagen (SFS 1985:1100) beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Bidraget skall motsvara den kostnad barnets/elevens hemkommun har för verksamheten.
Bidraget skall baseras på kommunens budget för det kommande året.
Enligt bestämmelserna (SFS 1996:1206) har de fristående förskolorna/skolorna rätt till
ersättning för administrativa kostnader med ett schablonbelopp på tre procent. Pedagogisk
omsorg har rätt till ersättning för administrativa kostnader med ett schablonbelopp på en
procent.
Enligt bestämmelserna (SFS 1996:1206) har de fristående förskolorna/skolorna rätt till
kompensation för mervärdesskatt enligt den s.k. sexprocentsregeln.
Beräkning av bidragsbeloppen för barn/elever från Östra Göinge kommun framgår av bilaga.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 24/27

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 4:e december 2018.
 Bilaga Bidragsbelopp till fristående

Beslutet skickas till:
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef
Emelie Nyström, Ekonom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 25/27

§ 166

Fastställande av interkommunal prislista för
förskola/grundskola för år 2019
Dnr: KS 2018/01973

Kommunstyrelsens beslut
-

Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag.

Beslutsmotivering
Östra Göinge kommun (hemkommun) är skyldig att lämna ersättning i de fall där
folkbokförda barn/elever har förskoleplats eller skolgång i annan kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
För att andra kommuner skall debitera för interkommunala elever skall Östra Göinge
kommun fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2019 års
budget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 4:e december 2018.
 Bilaga Interkommunal prislista
Beslutet skickas till:
Ulla Wram, Verksamhetsområdeschef
Emelie Nyström, Ekonom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 26/27

§ 167

Faderskapsutredning jml 2 kap. 9 § föräldrabalken (FB)
Dnr: KS 2018/01834 Sekretess enligt 21 kap 1 §

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2018-12-05
Sida 27/27

§ 168

Överklagande och begäran om prövningstillstånd samt
inhibition till kammarrätten
Dnr: KS 2017/01019 Sekretess enligt 21 kap 1 §

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

