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Tid och plats: 
 

Onsdag den 10 juni 2020, klockan 10:30-15:30. Ajournering 12:00 – 13:10 , 
Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 
Daniel Jönsson (M) 
Siv Larsson (M) 
Martin Skagerholm (M) 
Camilla Dahlström (M) 
Esbjörn Svensson (C) 
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) 

  
Ersättare: Roland Nilsson (V) 
  
Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson, ekonomichef (§§ 50-56) 
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef (§§ 52-62) 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef (§§ 55, 53) 
Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 54) 
Per Fremark, VD 
Per Erlandsson, VD 
Joakim Andersson, IT-chef 
Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  
Justerare Anders Bengtsson (S) 
  
Justeringens utförande Fredag den 10 juni 2020 i kommunhuset 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
50 - 62 

  

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 2020-06-10 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-10 

Datum då anslaget tas ned 2020-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Bolagsredovisningar 
Henrik Loveby, VD, föredrar Göingehem AB:s tertialrapport. 
Joakim Andersson, IT-chef, föredrar IT Kommuner i Skåne AB:s tertialrapport. 
Per Fremark, VD, föredrar Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s tertialrapport. 
Per Erlandsson, VD, föredrar Östra Göinge Renhållnings AB:s tertialrapport. 
 
Mitt Gröna hjärta 
Anna Bertram, tillväxtchef, informerar om projektet "Mitt Gröna hjärta". 
 
Grönytor 
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, informerar om hur kommunen arbetar med 
vården av kommunens grönområden. 
 
Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om situationen med COVID-19 i kommunen. 
 
Övriga frågor 
Göte Färm (SD) ställer en fråga till ordföranden om krav på utdrag ur belastningsregister 
inom skola, vård och omsorg. 
Göte Färm (SD) ställer även en fråga till kommunchefen gällande ordning och språkbruk i 
skolorna. 
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§ 50 
 

Tertialrapport per den 30 april 2020 
Dnr: KS 2020/00037 

Kommunstyrelsens beslut 
− Rapporten godkänns. 

− Kommunchefen ges i uppdrag att genomlysa ledning och styrning i äldreomsorgen, 
IFO barn och vuxen samt ekonomiskt bistånd. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport per den 30 april är framtagen avseende verksamhet och det ekonomiska 
resultatet. Det är en förenklad uppföljning med tonvikten lagd på prognos för helåret, både 
avseende resultatmål och ekonomi. 
 
Med anledning av de återkommande resultatproblemen i såväl hemtjänsten som individ- och 
familjeomsorgen (IFO) behöver alla komponenter som påverkar ledning och styrning av 
verksamheterna genomlysas. I hemtjänsten rör det t ex bedömning och beslut om bistånd, 
resursfördelning till och verkställighet av insatser samt uppföljning av resultat och kvalitet. 
Inom IFO:s ansvarsområde handlar det t ex om effekter av förebyggande kontra av 
myndigheten beslutade insatser och kostnaderna för dessa samt om metoder för att förflytta 
biståndstagare till egenförsörjning genom arbete eller studier.    
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 26 maj 2020 
− Tertialrapport per den 30 april 220 
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§ 51 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2020 
Dnr: KS 2020/00019 

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 januari till och med april år 2020. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 19 februari 2020 
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2020 
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 28 februari 2020 
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 mars 2020 
- Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2020 
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 maj 2020 § 26 
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§ 52 
 

Reviderad Mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022- 
2023 
Dnr: KS 2020/01081 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
− Skattesatsen för kommunalskatt fastställs till 20:99 per skattekrona för år 2020.  

− Förslaget till mål- och resultatplan för 2021-2023, inklusive resultatmål och 
resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes- och 
balansbudget, fastställs. 

- Kommunstyrelsen får rätt att under 2020 nyupplåna totalt 220 miljoner kronor.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2020-2023 uppdateras med aktuell 
skatteunderlagsprognos (2020-04-29), justeras för volymförändringar, pris- och löneökningar 
samt kapitalkostnader. 
 
Resultatindikatorn ”Andel hushåll med ekonomiskt bistånd, %” revideras. Den nya 
beräkningen bygger på rullande-12 månaders medelvärde istället för på en enstaka månad. 
Resultatindikatorn kan därmed följas löpande samtidigt som det i bokslutet kan användas ett 
årsmedelvärde för att redovisa hela årets resultat. Förändringen innebär att utgångsläget för 
2018 ändras från 2,6 % till 3,1 %. Målnivån för år 2023 på 2,3 % ändras däremot inte.  
 
I januari 2019 började förändringar i lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning att gälla. Lagen kompletterades i december 2019. I lagen uttrycks att kommunens 
förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt kommunallagens 11 kap har uppnåtts. Lagen stadgar vidare att 
om kommunen ingår i en koncern skall förvaltningsberättelsen innehålla samma uppgifter för  
koncernen. Lagen ställer därmed krav på att riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall tas 
fram för hela koncernen. Ett finansiellt mål för den samlade koncernen har därför utarbetats: 
 

- Koncernens soliditet inkl pensionsåtagande ska uppgå till minst 25%. 
 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och 
visar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög soliditet 
innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet innebär en högre risk. Nivån på soliditeten är 
beroende av investeringstakt, upplåning, andra skuldförändringar och inte minst det 
ekonomiska resultatet. 
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Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 31 mars 2020 
− Reviderad mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 
− Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 maj 2020 § 27 

 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 9/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 53 
 

KFS 29 - Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd för 
elever folkbokförda i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2020/01634 

Kommunstyrelsens beslut 
−  Förslaget till reviderade riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd för elever 

folkbokförda i Östra Göinge kommun, KFS 29, antas. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska ge ekonomiskt stöd till elever som går i skolan i andra kommuner, eller har 
lång resväg till och från skolan. För detta ska Kommunstyrelsen anta riktlinjer. Nuvarande 
riktlinjer, antagna den 23 oktober 2003 § 102, är idag inaktuella. Bland annat erbjuder 
kommunen nu alla skolungdomar ett nytt förmånligare, men också dyrare resekort. Därför 
behöver ett antal förändringar göras.  
 
Ändringar i formalia. 
- Lagrummet för inackordering och resetillägg samt formerna för överklagande tydliggörs. 
- Den nya riktlinjen följer kommunens standardmall för KFS. 
 
Vissa begrepp har även ändrats.  
- Begreppet kontant resetillägg har ändrats till enbart resetillägg. Anledningen till detta är att 
eleven inte ska luras att tro att kontanter ges i handen.  
- Begreppet föräldrar ändras till vårdnadshavare så att det är tydligt att det är vem som har 
juridisk vårdnad om eleven som räknas.  
- Begreppen skolkurator och social myndighet ändras till elevhälsopersonal och socialtjänst. - 
- Begreppet terminsbiljett ändras till skolbiljett/resekort. 
 
Ändringar av befintliga bestämmelser i riktlinjen avseende inackordering. 
- I nuvarande bestämmelse ska utbetalning göras antingen till bankkonto eller via 
postanvisning. Postanvisning försvinner nu som möjlighet då det är en omodern metod som 
ingen efterfrågar. 
- Inackorderingstillägg har tidigare betalats ut beroende på avståndet mellan hemmet och 
skolan. Nu åtgår lika belopp till alla oberoende av avstånd upp till 100 km. Detta kommer att 
göra det enklare för både allmänhet och förvaltning att förstå och tillämpa riktlinjen.  
- Det särskilda tillägget för extra långt avstånd betalas ut vid 100, 200 och 500 km i enlighet 
med belopp i bilaga.  
- Besvärlig resväg försvinner som en faktor när en ansökan ska bedömas. Anledningen är att 
det är högst subjektivt vad som är en besvärlig resväg eller inte.  
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Ändringar av befintliga bestämmelser i riktlinjen avseende resetillägg. 
- Då alla skolelever i kommunen numera har resekort för hela Skåne län är det inte längre 
relevant att basera resetillägget på den sträcka eleven färdas till skolan. Av samma skäl 
behöver det inte regleras hur kommun och elev ska fördela kostnaden för resekort. 
- Det förtydligas nu att man ansöker för varje läsår senast den 30 augusti och att man inte får 
retroaktiv betalning.  
 
Ny bestämmelse gällande Resebidrag. 
- En bestämmelse kring resebidrag införs. Detta resebidrag är till för situationer där 
kollektivtrafik inte är lämpligt för att ta sig till skola, ex. när kollektivtrafiken innebär mer än 
3 timmars väntetid per dag.   
 
Ny bestämmelse kring ändrade förhållanden. 
- Förtydligat med vilken slags förändringar det kan handla om och som kan påverka.  
   
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad 2020-05-29 
− Förslag till reviderade riktlinjer, daterad 2020-05-29 
− Bilaga till reviderade riktlinjer, daterad 2020-05-29 (för kännedom) 
− Befintliga riktlinjer, antagna KF 2003-10-23, § 102 

 
Beslutet skickas till: 
Hemsida 
Diarium 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 11/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 
 

Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 
utmaningsområdet boende 2020 
Dnr: KS 2020/01244 

Kommunstyrelsens beslut 
− Analysrapporten godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 
 

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 Boende överlämnades till 
resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån 
uppställda mål och inriktningar. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet boende 

2020 
− Verksamhetsrapport Boende 
− Resultatutskottets förslag, daterat den 3 juni 2020 § 4 

 
Beslutet skickas till: 
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§ 55 
 

Antagande av detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i Knislinge 
Dnr: KS 2016/01613 

Kommunstyrelsens beslut 
−  Detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i Knislinge antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Lejonet 3 har bebyggts i flera omgångar från 1898 och framåt för 
industriändamål. Fram till 1972 var det skoproduktion och hotell på fastigheten, dessa har 
lagts ner under åren och fastigheten användes som kontor de senaste åren. Den nya 
fastighetsägaren har en vision att återanvända byggnaden genom att skapa ett aktivt kvarter 
med bostäder och olika verksamheter, med bra utsikt mot ån och samtidigt ta vara på 
byggnadskomplexets historia med sina material och detaljer. 

Detaljplanens syfte är att ta bort industriändamålet i gällande plan och möjliggöra för 
bostäder på Lejonet 5 och en kombination av bostäder och centrumverksamheter på Lejonet 
3, med tillhörande parkering på del av Triangeln 15. Syftet med planen är också att skydda de 
byggnader som anses ha ett kulturhistoriskt värde. Kommunens inriktning för planarbetet är 
även att delar av gällande detaljplan, som berör fastigheterna Lejonet 1 och 2, del av Lejonet 
6 samt del av Knislinge 18:3, ska upphävas. Industriändamålet är inte längre aktuellt och det 
innebär restriktioner på befintliga och planerade bostäder i området om det ligger kvar. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 5 
december 2018 § 151. Samrådstiden pågick från den 4 mars till den 31 mars 2019 och 
granskningstiden pågick från den 17 december 2019 till den 10 januari 2020. 

Handlingarna har reviderats utefter inkomna synpunkter (se Granskningsutlåtande), men det 
finns fortfarande sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Detaljplanen bedöms vara färdig för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen, daterad den 22 maj 2020 
− Plankarta 
− Planbeskrivning 
− Granskningsutlåtande 
− Bilaga 1 - Bullerutredning - Hjärsåslilla, Knislinge 
− Bilaga 2 - Miljöteknisk markundersökning Lejonet 3, Knislinge 
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− Bilaga 3 - Översvämningsanalys av Triangeln 15 och Lejonet 1-3 
− Bilaga 4 - Yttrande inför ombyggnad av f d skofabriken i Knislinge, Regionmuseet 

Kristianstad 
− Bilaga 5 - Miljöteknisk markundersökning Lejonet 5, Knislinge 
− Bilaga 6 - PM/Geoteknik, Lejonet 5, Knislinge 

 
Beslutet skickas till: 
Sandra Cornmark 
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§ 56 
 

Rivning av byggnader på fastigheterna Broby 5:211 och 
Hövdingen 19 och 20 
Dnr: KS 2020/01683 

Kommunstyrelsens beslut 
− Kommunchefen ges i uppdrag att riva byggnad på fastighet Broby 5:211. 

− Kommunchefen ges i uppdrag att riva byggnaderna på fastigheterna Hövdingen 19 
och 20. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen köpte år 2015 fastigheten Broby 5:211 för att säkra rådighet över området inför 
framtida utveckling av Broby centrum. Kommunen har använt byggnaden till verksamhet, 
men efter omfattande och upprepad vandalisering, är det ekonomiskt fördelaktigt att riva 
byggnaden och skapa utrymme för fortsatt byutveckling.  
 
Under våren 2020 förvärvade kommunen fastigheterna Hövdingen 19 och 20, känd som 
Thimanssons, för att skapa utrymme för byutvecklingsprojektet Broby station. Genom att riva 
byggnaderna på Broby 5:211, Hövdingen 19 och 20 samtidigt vill förvaltningen sänka 
totalkostnaden för rivningarna.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 4 juni 2020 
− Situationskarta Broby 5:211 och Hövdingen 19 och 20 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 15/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 
 

Svar på motion - Sommarjobb från Sven-Arne Persson (S) 
Dnr: KS 2020/01300 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
− Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sven-Arne Persson (S) har väckt en motion med förslag om att alla ungdomar i Östra Göinge 
i åldrarna 16-18 år ska erbjudas sommarjobb. Motionen ingavs vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-04-29.  
 
Frågan om sommarjobb har varit aktuell tidigare, precis som motionären skriver. Antalet 
kommunala sommarjobb utökades därför både sommaren 2016 och sommaren 2018. Vid 
båda tillfällena efter beslut och medelsanvisning av kommunfullmäktige i juni 2015 
respektive 2017, dvs. ett år före det att antalet sommarjobb skulle utökas.  
 
Sedan sommaren 2019 erbjuder kommunen ännu flera sommarjobb än de etthundra som 
kommunfullmäktige beslutat. Men för innevarande år har svårigheterna att bibehålla antalet 
sommarjobb varit betydande pga. den pågående pandemin. Ungdomar under 18 år kan i år 
inte sommarjobba i omsorgs- eller måltidsverksamheterna. Trots detta kommer kommunen 
även i år att kunna erbjuda fler är etthundra platser. Det har blivit möjligt genom ett mycket 
ambitiöst arbete vid förvaltningens arbetsmarknadsenhet. Totalt kommer ca 135 sommarjobb 
för ungdomar 16-18 år att erbjudas. 
 
Beslut om ytterligare sommar- eller feriejobb ska, precis som 2015 och 2017, tas i samband 
med mål- och resultatplanen för kommande år. Inget sådant förslag väcktes och inget sådant 
beslut fattades i fjol avseende sommaren 2020.  
 
Med anledning av ovanstående avslås motionen. 
 
Yrkanden på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag, att motionen bifalls. 
Ordföranden ställer Sven-Arne Perssons (S) ändringsyrkande mot ordförandens förslag och 
finner att styrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Sven-Arne Persson (S) begär omröstning. 
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Omröstning 
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag att avslå motionen röstar JA 
och den som är för Sven-Arne Perssons (S) ändringsyrkande att bifalla motionen röstar NEJ.
     
Ledamot    Röst 
M Patric Åberg, ordf.  JA 
M Daniel Jönsson  JA 
M Siv Larsson   JA 
M Martin Skagerholm  JA 
M Camilla Dahlström  JA 
C Esbjörn Svensson  JA 
C Caroline Biltmo  JA 
KD Marie-Louise Fredin  JA 
S Anders Bengtsson  NEJ 
S Sven-Arne Persson  NEJ 
S Susanne Karlsson  NEJ 
SD Mikael Christersson  JA  
SD Göte Färm   JA 
 
Ordföranden finner att med röstsiffrorna 10 för JA och 3 för NEJ bifaller styrelsen 
ordförandens förslag att motionen ska avslås. 
 
Reservationer 
Sven-Arne Persson, Anders Bengtsson och Susanne Karlsson (samtliga S) reserverar sig mot 
styrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, daterad den 22 maj 2020 
− Motion från Sven-Arne Persson (S), inkom den 27 april 2020 

 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 17/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 
 

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 
2019 
Dnr: KS 2020/01529 

Kommunstyrelsens beslut 
− Kommunens hel- eller delägda bolag, Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings 

AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och IT kommuner i Skåne AB har under 2019 
bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter som 
anges i bolagsordningarna. 

 

Beslutsnivå  
Beslut i kommunstyrelsen och delgivning i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska varje år, senast den 30 juni, genom särskilt beslut ta ställning till om 
de bolag som kommunen äger helt eller delvis bedrivit sin verksamhet i enlighet med det i 
bolagsordningen angivna ändamålet och dessutom om verksamheten har bedrivits inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagens ändamål och de kommunala 
befogenheter som gäller för respektive bolag framgår av bolagsordningarna. 
 
Ett viktigt underlag för kommunstyrelsens ställningstagande är lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter som ska biläggas revisionsberättelsen från de förtroendevalda 
revisorerna och som dessutom ska tillställas kommunstyrelsen direkt. Genom ägardirektiv har 
lekmannarevisorerna ett särskilt ansvar att i granskningsrapporterna bedöma bolagens 
verksamhet med hänsyn till ändamålsuppfyllelse, måluppfyllelse och om verksamheten 
bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag. 
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolagen brister i 
dessa avseenden. 
 
Som underlag för sitt ställningstagande har kommunstyrelsen därutöver genomfört regel-
bundna koncernmöten under 2019 och bolagen har redovisat sin verksamhet vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Vidare ingår bolagens årsredovisningar i koncernens 
årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige 
 
Den sammantagna bedömningen utifrån granskningsrapporter och övrigt underlag är att bola-
gens verksamhet har bedrivits enligt fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål 
och kommunala befogenheter som anges i bolagsordningarna. 
 
De bolag som ingår i kommunstyrelsens uppsikt 2019 är Göingehem AB, Östra Göinge Ren-
hållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB. 
 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 18/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 18 maj 2020 
− Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

 
Beslutet skickas till: 
Bolagen 
Revisorerna 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 19/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 
 

Val av Sven-Arne Persson (S) som ersättare i 
planeringsutskottet efter Johanna Lüddeckens (S) 
Dnr: KS 2020/01478 

Kommunstyrelsens beslut 
− Johanna Lüddeckens (S) avsägelse som ersättare i planeringsutskottet godtas. 

− Sven-Arne Persson (S) utses till ersättare i planeringsutskottet under återstoden av 
mandatperioden 2018-2022. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Lüddeckens (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, och ersättare i planeringsutskottet. 
 
Det är Länsstyrelsens ansvar att räkna fram en ny ledamot i fullmäktige, medan fullmäktige 
utser en ny ersättare i Kommunstyrelsen. Däremot kan Kommunstyrelsen redan nu godta 
hennes avsägelse från planeringsutskottet då styrelsen utser ledamöter och ersättare i dessa. 
Socialdemokraterna har nominerat Sven-Arne Persson (S) som efterträdare. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 4 juni 2020 
− Johanna Lüddeckens avsägelse 
− Socialdemokraternas nominering 

 
Beslutet skickas till: 
Hemsida 
 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 20/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 
 

Yttrande gällande Göingehems avyttring av 
Trädgårdsmästaren 4 
Dnr: KS 2020/01714 

Kommunstyrelsens beslut 
− Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Göingehems avyttring av Trädgårdsmästaren 

4. 
 

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. 
 

Trädgårdsmästaren 4 är den fastighet i Broby där vårdcentralen ligger. Göingehem ser det 
som en del i utvecklingen av byn att det blir en större mångfald av fastighetsägare, och därför 
är det enligt Kommunstyrelsens del en god affär att sälja fastigheten för 18 000 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 8 juni 2020 
− Begäran från Göingehem om Kommunstyrelsens yttrande, inkom den 5 juni 2020 
− Karta över Trädgårdsmästaren 4 

 
Beslutet skickas till: 
Göingehem AB 
 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 21/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
− Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

− Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 juni 2020 
− Sveriges Kommuner och Regioner - Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner 

och Regioner 
− Sveriges Kommun och Regioner - Sammanträdesplan för 2021 
− Individuell Människohjälp - Nio hinder och 150 förslag på lösningar 
− SBVT – Kallelse till styrelsemöte 2020-06-02 
− Energimarknadsinspektionen - Nätkoncession för befintlig linje 
− Sydarkivera - Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 
− Arbetsförmedlingen - generaldirektör informerar om myndighetens prioriteringar i 

krisen 
− Studieförbunden - Studieförbunden finns där för kommuninvånarna under 

Coronaepidemin och efter 
− Inera AB – kallelse till årsstämma 2020-06-17 
− SBVT – Redovisning april 2020 
− Kommunassurans Syd – Årsredovisning 2019 
− Inkomna synpunkter i maj 2020 

 
 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
2020-06-10 
Sida 22/22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
− Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till utskott, enskilda ledamöter och 
tjänstepersoner på förvaltningen. Kommunchefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt 
och har så gjort. Styrelsen kan inte häva dessa beslut i efterhand men kan närsomhelst återta 
delegationen. Både delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut ska redovisas till 
Kommunstyrelsen varje månad. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 juni 2020 
− Delegationsbeslut fattade i Public 360 under maj 2020 
− Delegationsbeslut ÄO jämkning i april 2020 
− Delegationsbeslut ÄO i april 2020 
− Delegationsbeslut FN LSS i april 2020 
− Annat bistånd i april 2020 
− Förhandsbedömning i april 2020 
− Förhandsbedömning flykting i april 2020 
− Delegationsbeslut FN SoL i april 2020 
− Utredning behandling i april 2020 
− Försörjningsstöd flykting i april 2020 
− Försörjningsstöd i april 2020 
− Anställningar under april och maj 2020 
− Placeringar i förskolan under maj 2020 
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