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Tid och plats: 

 

Onsdag den 16 oktober 2019, klockan 10:30-17:00 AJOURNERING 12:00 – 

13:15, 14:30 – 15:00, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M), (§§ 108-115) 

Anette Westerholm (C), tjänstgörande ersättare 

Magnus Nilsson (KD), tjänstgörande ersättare 

Esbjörn Svensson (C), (§§ 104-107) 

Caroline Biltmo (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare (§§ 104-107) 

Sven-Arne Persson (S), (§§ 108-115) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Roland Nilsson (V) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Sven Bolling (M), kommunrevisor 

Nermina Crnkic, stabschef (§§ 107-115) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Cecilia Flood, VO-chef (§§ 107-115) 

Samuel Veres Helin, verksamhetsutvecklare (§§ 107-115) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 107-115) 

Tommy Johansson, utredare (§§ 107-115) 

 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 16 oktober 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

104 - 115 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

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 2019-10-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-17 

Datum då anslaget tas ned 2019-11-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 

Bolagsredovisningar 
Henrik Loveby, VD, informerar om Göingehem AB:s delårsrapport. 

Joakim Andersson, IT-chef, informerar om IT-kommuner i Skåne AB:s delårsrapport. 

Per Fremark, VD, informerar om Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s delårsrapport. 

Per Erlandsson, VD, informerar om Östra Göinge Renhållnings AB:s delårsrapport. 

Styr- och ledningssystem 
Tommy Johansson, utredare, informerar om innehållet i det förslag till nytt styr- och 

ledningssystem för Östra Göinge kommun som är på väg upp för beslut. 

Arbetsmiljö 
Marcus Borgen, Arbetsmiljöverket, utbildar i politikens ansvar för arbetsmiljöfrågor. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Jens Blomstrand och Cecilia Alexandersson, säkerhetssamordnare, informerar om innehållet 

i det förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys som senare ska beslutas. 

Endast ordinarie ledamöter, kommunchef, säkerhetssamordnare och stabschef deltar. 

Kommunhus 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om projektet att bygga ett nytt kommunhus i Broby. 
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§ 104 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
Dnr: KS 2019/00027 

Kommunstyrelsens beslut 

 Delårsrapporten godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2019. Av delårsrapporten 

framgår även periodens resultat för de kommunala bolagen i koncernen. 

Periodens resultat för kommunen är 49,6 miljoner kronor. För motsvarande period 2018 var 

resultatet 65,4 miljoner kronor. De stora skillnaden mellan resultatet för perioden och 

prognostiserat resultat beror på uppbokning av semesterlöneskuld, värdering av aktier till 

verkligt värde utifrån nya redovisningsregler för år 2019. 

För helåret 2019 är prognosen 17,7 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. 

 

De prognostiserade budgetavvikelserna är i huvudsak följande: 

 Skatteintäkter -6,6 mnkr 

 Generella statsbidrag +17 mnkr 

 Välfärdsmiljarder +2,5 

 Demografiska förändringar inkl kapitalkostnader -10 mnkr 

 Verksamheternas prognoser -1,7 mnkr 

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 40,2 miljoner kronor vid periodens slut, att jämföras med 

80,3 miljoner kronor per 2018-08-31. Prognosen för året är en nettoinvesteringsvolym på 

96,9 miljoner kronor vilket är 42,3 miljoner kronor lägre än budget inklusive återanvisningar. 

Utfallet för helåret 2018 var 147,9 miljoner kronor.   

 

Måluppfyllelse 

År 2019 är sista året i Mål- och resultatplan 2016-2019. Prognosen som görs avseende 

verksamhetsmålen är därmed avseende hela perioden som Mål- och resultatplanen avser. 

Som vanligt är prognosen indikerad enligt följande: 

 

Grön - prognos - förväntas uppnå målet 

Gul - prognos - uppnår sannolikt målet 

Röd - prognos - uppnår inte målet 

 

Av totalt 13 resultatindikatorer prognostiseras tre uppnås eller sannolikt uppnås. De tio som 
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inte förväntas uppnås är främst inom grundskolan, där demografiska faktorer förändrat 

utgångsläget i en sådan stor omfattning att målet inte beräknas kunna nås. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 25 september 2019 

 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 41 
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§ 105 
 

Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2019 
Dnr: KS 2019/00259 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per den 31 

augusti 2019 och överlämnar den till Kommunfullmäktige.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2019 ska uppföljning göras inom områdena 

inköp och upphandling (köp från ramavtal), attest, beslut till betalning inom äldreomsorg, 

tillfredsställande projektdokumentation investeringsprojekt och tillfredsställande 

projektredovisning. De två sista områdena följs upp per den 31 december 2019. Rapporterna 

per den 31 augusti 2019 för övriga områden är bilagda ärendet.  

 

Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god och förbättringar kan observeras för de 

områden som redovisas. Slutlig bedömning för hela året presenteras vid slutredovisningen 

efter den 21 december 2019 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 5 september 2019 

 Rapport Köp från ramavtal 

 Rapport Attest 

 Rapport Beslut till betalning äldreomsorg 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 45 
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§ 106 
 

Ny kommunal borgen Göingehem AB 
Dnr: KS 2019/01400 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun går i borgen för Göingehem AB:s lån, . 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göingehem AB ansöker om ny kommunal borgen för nytt lån om 9 500 000 kr, att användas 

för ytterligare finansiering av projektet Sigfrids Höjd, Knislinge samt finansiering av 

projektet Brogatan 1, Knislinge, där fem nya lägenheter produceras i befintlig fastighet. Lånet 

kommer att lyftas i slutet av oktober 2019.  

Det nya lånebeloppet ryms inom beslutad borgensram. 

DNR KS 2016/01227. 

 
 

Beslutsunderlag 
- Göingehem AB:s anhållan om ny kommunal borgen 

- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 25 september 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Kristina Nilsson, Göingehem AB 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-10-16 

Sida 9/17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen maj-augusti 2019 
Dnr: KS 2019/00004 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporterna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för perioden maj till och med augusti år 2019.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 18 april 

2019 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 maj 2019 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 juni 2019 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 juli 2019 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 augusti 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 43 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-10-16 

Sida 10/17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2019/00021 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens delegationsordning revideras i enlighet med nedanstående förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Förslag till revidering av delegationsordning 
Avsnittet ”personuppgiftshantering” i delegationsordning, innehållande 21 punkter, reglerar 

delegationen vad gäller hantering av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 

(GDPR). 

 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

En ny punkt, nr 22, behöver läggas till avsnittet om personuppgiftshantering. Ibland 

bestämmer sig en myndighet för att behandla personuppgifter på ett sätt som sannolikt kan 

innebära risk för de fysiska personer vars uppgifter myndigheten behandlar eller ska 

behandla. Det kan handla om att flera myndigheter ska samsas om samma system och det 

finns en viss risk att en myndighet då får tillgång till personuppgifter från den andra 

myndigheten utan att den ska ha det. I det läget ska myndigheten i en konsekvensbedömning 

värdera risken, konsekvenserna av behandlingen och hur risken ska förebyggas. Det är rimligt 

att verksamhetsområdeschefen får delegation att fastställa förslaget till 

konsekvensbedömning, då andra beslutspunkter har lagts på denna nivå. 

 

Begäran om förhandssamråd 

En ytterligare ny punkt, punkt nr 23, behöver läggas till. Enligt artikel 36 i GDPR ska en 

myndighet, om den bedömer att risken kvarstår efter ovanstående konsekvensbedömning, 

begära förhandssamråd hos tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. 

Datainspektionen kan i förhandssamrådet ge råd till myndigheten om behandlingen bedöms 

strida mot GDPR, och även förbjuda behandlingen. Även här bör verksamhetsområdeschef 

ha beslutanderätten att göra denna begäran. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 september 2019 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 17 september 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 47 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 109 
 

Upphävande av principbeslut avseende kommunens 
representation i styrelsen för Göingebygdens trygga hem 
Dnr: KS 2019/01340 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut § 22/2016 ”Principbeslut avseende 

kommunens representation i styrelsen för Göingebygdens trygga hem”. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i mars 2016 ett principbeslut avseende vilka befattningar eller 

kompetenser som skulle komma ifråga för att representera kommunen i styrelsen för den 

ekonomiska föreningen Göingebygden trygga hem. Det var vid denna tidpunkt viktigt att från 

kommunens sida tillföra viss särskild kompetens till arbetet i föreningens styrelse, under 

föreningens uppbyggnadsskede. När föreningen nu har funnits ett antal år, och arbetet i 

föreningen och i dess styrelse  har funnit sina former, fyller principbeslutet från 2016 inte 

längre någon funktion. Beslutet innebär dessutom på sikt onödiga låsningar eftersom de 

befattningar som pekas ut inte säkert finns kvar i kommunen över tid. Av dessa anledningar 

föreslås att kommunfullmäktiges principbeslut i § 22/2016 upphävs.  
 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 22/2016 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 10 september 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 46 
 

Beslutet skickas till: 

Göingebygdens trygga hem 
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§ 110 
 

Revidering av riktlinjer inom förskolan - Rätt till plats i 
förskola/annan pedagogisk verksamhet 
Dnr: KS 2019/01354 

Kommunstyrelsens beslut 

- Riktlinjer Rätt till plats i förskola/annan pedagogisk verksamhet revideras så att 

den följer skollagens skrivning. 

- Meningen För barn 3-5 år följer rätt till placering (15 timmar/vecka) skolans 

läsårstider, stryks. 

 

Beslutsmotivering 
Nuvarande rutin är inte förenlig med skollagens skrivning.  

 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens befintliga rutin står det under punkt 8: 

Plats kan behållas under vårdnadshavares föräldraledighet/arbetssökande med 

en omfattning av 15 timmar/vecka fram till det att barnet börjar förskoleklass. För barn 3-

5 år följer rätt till placering (15 timmar/vecka) skolans läsårstider.  

 

Detta är inte förenligt med skollagen då den säger att huvudman är skyldig att erbjuda 

15h/vecka under årets alla veckor till barn 1-5 år med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar, 

och inte bara under läsårets tider som det står i nuvarande rutin. Därför ska meningen För 

barn 3-5 år följer rätt till placering (15 timmar/vecka) skolans läsårstider, strykas 

 

Skollagen (2010:800) Kap 8 
4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar 

om året, om inte annat följer av 5-7 §§. 

6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård 

av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar 

i veckan. 
 

Beslutsunderlag 

 Rutin Rätt till plats i förskola/annan pedagogisk verksamhet  

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 13 september 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 48 
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§ 111 
 

Yttrande gällande Göingehems avyttring av Broby 5:117 
Dnr: KS 2019/01398 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att erinra vad gäller Göingehems avyttring av fastigheten 

Broby 5:117. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB har den 19 september 2019 kommit in till Östra Göinge kommun med en 

begäran om yttrande. Enligt punkt 6 i det gemensamma ägardirektivet till de helägda 

kommunala bolagen (KF 2016-03-23 § 26) ska Kommunstyrelsens yttrande inhämtas innan 

fast egendom säljs eller köps om värdet överstiger två miljoner kronor. 

 

Göingehem vill sälja fastigheten Hagen (Broby 5:117) vid Bryggaregatan i Broby till 

koncernen C4, vilken i sin tur har för avsikt att bygga bostäder på den idag obebyggda 

fastigheten. Värdet av affären uppgår till 2 625 00 kr. 

 

Enligt det särskilda ägardirektivet till Göingehem (KFS 53, antagen av KF 2019-03-28 § 34) 

ska Göingehem prioritera utvecklingen av byarna längs riksväg 19 och bidra till att fler 

aktörer och upplåtelseformer finns på bostadsmarken i kommunen. 

 

Med placeringen av de tilltänkta bostäderna på Bryggaregatan i Broby i närheten av väg 19 är 

Kommunstyrelsens bedömning att försäljningen ligger i linje med det särskilda 

ägardirektivet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 26 september 2019 

 Begäran om yttrande, inkom den 19 september 2019 
 

Beslutet skickas till: Göingehem AB 
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§ 112 
 

Revidering av näringslivsstrategin  
Dnr: KS 2019/00285 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till näringslivsstrategi – Öppen dörr för näringslivet fastställs och ersätter 

nuvarande näringslivsstrategi, antagen av Kommunstyrelsen den 4 februari 2015 § 23. 

 Bredbandsstrategin som antogs av Kommunstyrelsen den 5 september 2012 § 140 

upphävs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
En näringslivsstrategi antogs år 2015 för Östra Göinge kommun. Sedan dess har en hel del 

förändrats och mycket har genomförts av det som framkom i strategin. Bakgrundsmaterialet i 

strategin är dessutom i stor utsträckning inaktuellt. Med anledning av detta har det funnits 

skäl att arbeta fram en ny näringslivsstrategi.  

Bredbandsstrategin antogs år 2012 för Östra Göinge kommun och även den har blivit 

inaktuell. Bredbandsfrågorna kommer att hanteras inom ramen för verksamhetsområdet 

Samhällsbyggnad. Bredbandsstrategin slås inte samman med näringslivsstrategin utan 

kommer att behandlas i ett annat sammanhang.   

Näringslivsstrategin tydliggör den politiska inriktningen och prioriteringarna för Östra 

Göinge kommuns näringslivsarbete. Den beskriver vad förvaltning och bolag ska arbeta med 

för att skapa ett gott näringslivsklimat och göra det enkelt för företag att starta, driva och 

utveckla sin verksamhet i kommunen. Denna strategi ska utgöra underlag och vägleda i det 

operativa arbetet kring näringslivets utveckling.   

Strategin tar utgångspunkt i att företagen går först och att kommunen tillsammans med 

näringslivet kan skapa en göingeanda för att bidra till platsens attraktivitet.      
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 9 augusti 2019 

 Näringslivsstrategin – Öppen dörr för näringslivet  

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 44 
 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsområdeschefer, Avdelningschef för Strategi 

Näringslivschef, Östra Göinge Renhållnings AB 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner Skåne AB 

Göingehem AB 
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§ 113 
 

Verksamhetsrapport - Arbete och företagande 2019 
Dnr: KS 2019/01476 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens resultatutskott får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport – 

Arbete och företagande 2019. 

 Analysen ska redovisas för Kommunstyrelsen i januari 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Inflyttning och arbete har färdigställt verksamhetsrapporten gällande 

utmaningsområde Arbete och företagande för år 2019. Ansvaret att analysera 

verksamhetsrapporten vilar på Kommunstyrelsens resultatutskott, på uppdrag ifrån 

Kommunstyrelsen. Analysen ska sedan presenteras för styrelsen, vilken ska godkänna den. 

Därefter presenteras den och debatteras i Kommunfullmäktige. 

 

Beräknat tidsschema: 

Oktober 2019- januari 2020 Resultatutskottet bereder analysen 

15 januari 2019  Analysen presenteras för Kommunstyrelsen 

30 januari 2019  Analysen presenteras för och debatteras i 

   Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 10 oktober 2019 

 Verksamhetsrapport – Arbete och företagande 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Resultatutskottet 
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§ 114 
 

Delegationsbeslut för redovisning i oktober 2019 
Dnr: KS 2019/00002 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlämnat en del av sin beslutanderätt till tjänstemän på förvaltningen 

och enskilda förtroendevalda. Styrelsen kan inte häva ett beslut i efterhand men kan 

närsomhelst återta delegationen. Besluten som fattats på delegation ska redovisas vid varje 

sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 11 oktober 2019 

 Annat bistånd 

 Anställningar 

 Delegationsbeslut FN SoL 

 Delegationsbeslut i Public 360 

 Delegationsbeslut LSS 

 Delegationsbeslut GUC 

 Delegationsbeslut ÄO 

 Förhandsbedömning 

 Förhandsbedömning flykting 

 Försörjningsstöd 

 Försörjningsstöd flykting 

 Placeringar på förskolor och fritidshem 

 Utredning behandling 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-10-16 

Sida 17/17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i oktober 
2019 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 11 oktober 2019 

 Inkomna synpunkter 

 Beslut från Skolinspektionen om ny skola i Kristianstad 

 Yttrande i upphandlingsöverklagande 

 Redovisning från SBVT 
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