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Tid och plats: 

 

Tisdag den 14 april 2020, klockan 13:30-16:00 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Anette Westerholm C), tjänstgörande ersättare 

Caroline Biltmo (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare 

Göte Färm (SD) 

 

Magnus Nilsson (KD) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Jan Carlson, enhetschef (§§ 30, 40 ) 

Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg (§§ 31, 40) 

Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef (§§ 30-32, 40) 

Camilla Windeborn, enhetschef (§ 35) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdag den 14 april 2020 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

30 - 40 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2020-04-14 

Sida 3/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-14 

Datum då anslaget tas ned 2020-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Kommunchefen informerar 
 

Kommunchef Jonas Rydberg informerar om arbetet med det nya kommunhuset. 

 

Kommunchefen informerar även om hur covid-19 påverkar förvaltningen.  
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§ 30 
 

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 
Dnr: KS 2020/00628 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande över regional kulturplan för Skåne 2021-2024 antas och översänds till 

Region Skånes kulturförvaltning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skånes kulturnämnd beslutade den 13 februari 2020 om att remittera förslag till 

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och de välkomnar nu bland annat kommunerna att 

yttra sig över Kulturplanen. 

 

Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor: 

 Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något 

perspektiv som saknas? 

 Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni att 

den regionala kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete? 

 Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring av 

formerna för er dialog med Region Skåne under nästa planperiod? 

 

Förslaget till yttrandet tar utgångspunkt i kommunens styrdokument som till exempel 

strategierna En bra start i livet och Det goda åldrandet samt de prioriterade områdena i Mål- 

och resultatplanen 2020-2023 och hur de kopplas till förslaget till Regional kulturplan. 

 

Yttrandet skall vara Region Skåne tillhanda senast den 15 april 2020. 

 

Beslut om regional kulturplan för Skåne 2021-2024 fattas av Region Skånes kulturnämnd den 

18 juni och av Regionfullmäktige den 6 oktober 2020. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 4 mars 2020 

 Förslag till yttrande ” Yttrande över remissversionen av Regional kulturplan för 

Skåne 2021-2024” 
 

Beslutet skickas till: 

Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö 
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§ 31 
 

Riktlinje för Medborgarforum 
Dnr: KS 2019/01408 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för Medborgarforum. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare handikapp- och pensionärsråden har upphört och ska ersättas med en ny 

mötesform: Medborgarforum. Bakgrunden till beslutet är viljan att vidga dialogen till att 

omfatta fler av samhällets intressenter och aktörer, som arbetar med eller berörs av frågor av 

betydelse för de tidigare rådens målgrupper.  

 

Syftet med Medborgarforum är: 

 att öka kunskaperna genom gemensamt lärande inom aktuella, utvalda områden 

 att stämma av och utveckla kommunens nuvarande och framtida service och tjänster 

 att driva den lokala samhällsutvecklingen framåt och därmed öka både livskvalitet 

och stolthet hos Göingeborna 

 

Politiskt har dialogen dessutom syftet att stärka det demokratiska inflytandet och stämma av i 

vilken grad Göingeborna upplever att de kommunala satsningarna möter deras aktuella behov 

av samhällsservice och -utveckling.  

(OBS! Syftet är inte att olika politiska företrädare ska debattera. Detta får ske under andra 

sammanträden och hör till den renodlade politiska dialogen.) 

 

Hösten 2019 kartlades Östra Göinges befintliga medborgardialoger. Som en del i arbetet 

gjordes också en utvärdering av genomförda rådssammanträden tillsammans med deltagarna 

från de kommunala handikapp- och pensionärsråden. Kartläggningen ligger till grund för 

denna riktlinje. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterat den 24 mars 2020 

 Riktlinje för Medborgarforum 
 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsledningen 
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§ 32 
 

Verksamhetsrapport - Boende 2020 
Dnr: KS 2020/01244 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens resultatutskott får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport - 

Boende 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Samhällsutveckling har tagit fram en verksamhetsrapport gällande 

utmaningsområde Boende. Kommunstyrelsens resultatutskott får nu i uppdrag att analysera 

rapporten inför presentation och debatt i Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 14 april 2020 

 Verksamhetsrapport – Boende 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Resultatutskottet 
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§ 33 
 

Svar med anledning av Sverigedemokraternas initiativ att 
kommunstyrelsen i östra Göinge ska rikta en varning till ABF 
Skåne/ABF Skåne Nordost 
Dnr: KS 2020/00795 

Kommunstyrelsens beslut 

 Mot bakgrund av förvaltningens beredning av ärendet finner kommunstyrelsen att det 

inte finns någon grund för att rikta en varning till ABF Skåne eller till ABF Skåne 

Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Östra Göinge har i kommunstyrelsen väckt frågan om att rikta en var-

ning till ABF Skåne/ABF Skåne Nordost med anledning av att ABF-distriktet i Skåne valt att 

inte förlägga sitt 100-årsfirande till Knislinge Folkets hus- och parkförening med 

motiveringen att den samarbetar med Sverigedemokraterna. 

 

Kommunstyrelsen behandlade Sverigedemokraternas initiativ vid sitt sammanträde i mars 

2020 och beslutade då att uppdra åt kommunchefen att bereda det inför ställningstagande i 

kommunstyrelsen. Efter genomförd beredning återkommer nu förvaltningen med förslag till 

beslut i ärendet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 17 mars 2020 

 Initiativärende till Kommunstyrelsen i Östra Göinge från Sverigedemokraterna 2020-

03-02. 

 Initiativärende till KS, Kompletterande skrivelse från Göte Färm (SD). 

 Mejl från distriktsombudsman i ABF Skåne  

 Bestämmelser för Östra Göinge kommuns bidrag till studieförbunden KF 1992/§134, 

(KFS nr 8). 

 Kommunstyrelsens beslut § 27/2020 
 

Beslutet skickas till: 

Sverigedemokraterna i Östra Göinge 
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§ 34 
 

Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 
utmaningsområde Kunskap och kompetens 2020 
Dnr KS 2020/00117 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Analysrapporten godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 

beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 

Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna 

lyfts utmaningsområden/prioriterade områden fram och till dessa områden kopplas sedan av 

Kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av Kommunstyrelsen beslutade 

strategier. För att följa upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag 

för politiska analyser. Verksamhetsrapporten rörande Kunskap och kompetens överlämnades 

till Resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån 

uppställda mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 
- Resultatutskottets förslag, daterat den 25 mars 2020 § 3 

- Verksamhetsrapport – Kunskap och kompetens 2020 

- Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområde 

Kunskap och kompetens 2020 
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§ 35 
 

Revidering av KFS 54 - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Dnr: KS 2019/01581 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, KFS 54, antas. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare antagit tre olika beslut som reglerar lokala villkor för 

ekonomiskt bistånd. Det dåvarande omsorgs- och utbildningsutskottet antog den 25 februari 

2015 § 5 ett dokument med riktlinjer för försörjningsstöd. Kommunstyrelsen antog den 13 

juni 2018 § 85 en separat riktlinje om att motprestationer ska krävas för försörjningsstöd samt 

att personer som saknar rätt att vistas i Sverige inte ska vara berättigade till ekonomiskt 

bistånd. Den 7 november 2018 § 139 antogs ytterligare en separat riktlinje om att 

försörjningsstöd inte beviljas för kostnad för boende som bedöms vara påtagligt skadligt och 

olämpligt för den enskilde. Dessa tre separata beslut om riktlinjer förs nu samman till en 

enhetlig riktlinje. 

 

Tidigare riktlinjer har även till del innehållit bestämmelser som redan reglereras av nationell 

lagstiftning. Syftet med en kommunal riktlinje ska vara att anta lokala bestämmelser i 

avsaknad av eller komplettering till nationell lagstiftning. I detta fall är socialtjänstlagens 

bestämmelser om ekonomiskt bistånd av övergripande karaktär, vilket lämnar utrymme för 

den kommunala socialnämnden att specificera hur bestämmelserna ska tillämpas. Därför 

skalas mycket av det som redan täcks av nationell lagstiftning bort, och ersätts med lokala 

tillämpningar. 

 

Till sist har även en del ny lagstiftning kommit på plats sedan 2015, vilket kräver ändringar i 

sin tur av de lokala riktlinjerna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 10 mars 2020 

 Förslag till KFS 54- Riktlinjer för ekonomiskt bistånd – nuvarande bestämmelser som 

ska ändras (överstrukna) samt nya bestämmelser som ska införas (röda) 

 Slutlig KFS 54 

 Bilaga till KFS 54 – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, för kännedom 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 36 
 

Månadsuppföljning per den 29 februari 2020 
Dnr: KS 2020/00037 

Kommunstyrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per 29 februari för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 19 mars 2020 

 Rapport månadsuppföljning, daterad den 29 februari 2020 
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§ 37 
 

Renhållningsordning med avfallsplan 2020 - 2030 
Dnr: KS 2020/00947 

Kommunstyrelsens beslut 

 Renhållningsordning 2020-2030 inklusive renhållningsföreskrifter ställs ut för 

granskning och samråd från den 20 april till den 18 maj 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsordning 2020-2030 inklusive renhållningsföreskrifter ställs ut för granskning 

och samråd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 19 mars 2020 

 Avfallsplan 2020-2030 inklusive bilagor  

 Renhållningsföreskrifter (nu gällande) 

 Nya föreskrifter 
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§ 38 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
för redovisning i april 2020 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 8 april 2020 

 Ej verkställda beslut kvartal 3 och 4 2019 

 Inkomna synpunkter i mars 2019 

 Skåne Nordost – utbetalda EU-medel 

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – beslut 2020-03-04 med underlag 

 IT-kommuner i Skåne – kallelse till bolagsstämma 

 It kommuner i Skåne - Årsredovisning 

 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun att ställa ut 

renhållningsordning 

 Länsstyrelsens protokoll över inspektion av Överförmyndaren 

 Marie Skåne Nordost 2020-02-26 

 Barnahuset – verksamhetsberättelse 2019 

 SBVT Redovisning februari 2020 

 ÖGRAB – dokument från styrelsemöten och bolagsstämma 

 KID Airport – kallelse till bolagsstämma 

 

Andreas Sjölin 

Kommunsekreterare 
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§ 39 
 

Delegationsbeslut för redovisning i april månad 2020 
Dnr: KS 2020/00017 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till utskott, enskilda 

förtroendevalda och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva 

delegationsbeslut men kan närsomhelst återta delegationen. Besluten ska rapporteras varje 

månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 8 april 2020 

 Annat bistånd februari 

 Anställningar februari 

 Delegationsbeslut FN SoL februari 

 Delegationsbeslut i Public 360 mars 

 Delegationsbeslut LSS februari 

 Delegationslista jämkning ÄO februari 

 Delegationslista ÄO februari 

 Förhandsbedömning februari 

 Förhandsbedömning flykting februari 

 Försörjningsstöd februari 

 Försörjningsstöd flykting februari 

 Placeringar i förskola och fritidshem mars 

 Utredning februari 

 Trafikföreskrifter 

 Individutskottets beslut 2020-03-10 § 29-39 

 Planeringsutskottets beslut 2020-03-25 § 15-18 

 Ordförandebeslut – IT-kommuner i Skåne AB 
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§ 40 
 

Tillfällig bestämmelse för stöd till föreningslivet under år 
2020 
Dnr: KS 2020/01243 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tillfällig bestämmelse för stöd till föreningslivet under år 2020 fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Ett aktivt och vitalt föreningsliv som håller ihop samhället är betydelsefullt för 

samhällsutvecklingen i Östra Göinge. Det är av stor vikt att föreningslivet står starkt när 

effekterna av coronaviruset avtar och samhället återgår till normaltillstånd. För att hjälpa 

föreningar och eldsjälar genom det svåra läget vidtar kommunen åtgärder för att stötta 

föreningslivet. Några av de åtgärder som vidtas är långtgående och kräver att gällande 

styrdokument under 2020 kompletteras med tillfälliga bestämmelser. Under 2020 kommer 

ordinarie styrdokument frångås enligt tillfällig bestämmelse nedanför.  

 

Tillfällig bestämmelse under 2020 

 De ungdomsföreningar som är berättigade till aktivitetsstöd kommer ges utökat stöd. I 

september 2020 ska kommunen göra en extrautbetalning till varje aktiv 

ungdomsförening. Utbetalningens storlek utgörs av det totala föreningsbidraget som 

föreningen har rätt till för hela år 2019. Utöver det så har ungdomsföreningarna 

möjlighet att göra en sedvanlig ansökan i februari 2021 för de aktiviteter som 

genomförs under perioden 2020-07-01 – 2020-12-31. 

 De föreningar med egna samlingslokaler där man måste ha haft minst 60 aktiviteter 

eller sammankomster för att få fullt driftbidrag kommer att få fullt driftbidrag även 

om man haft färre än 60 aktiviteter eller sammankomster under 2020 på grund av 

coronasituationen. 

 Kommunen frångår tidsregler för föreningar att skicka in handlingar som till exempel 

årsmöteshandlingar, om detta inte kan göras på grund av coronasituationen. 

Den extraordinära situationen kan innebära att avgifter eller taxor inte tas ut i enlighet med 

beslut i kommunfullmäktige. Om en sådan situation uppstår ska kommunstyrelsen meddela 

kommunfullmäktige detta.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 14 april 2020 
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Beslutet skickas till: 

Jan Carlsson, enhetschef kultur och fritid 
 
 

 

 




