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Tid och plats:

Onsdag den 9 september 2020, klockan 13:30-13:30 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M)
Siv Larsson (M)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare
Camilla Dahlström (M)
Esbjöm Svensson (C)
Caroline Bilt:mo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Sanch-a Frostensson (S), tj änstgörande ersättare (§§ 62-82)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Göte Fä.nu (SD)

Ersättare :

Roland Nilsson (V)

övriga närvarande:

Se fö1teckning på nästa sida

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justedngens utrorande

Fredag den 11 september 2020 i kommunhuset

Justeringen har offentliggjo1t s på ko1mnunens anslagstavla.

Underskrifte1·:

Justerandes sign.

Paragrafer

Sekreterue

Andreas Sjölin

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)
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Övriga närvarande
Jonas Rydberg, kommunchef(§§ 63-82)
Mattias Larsson, ekonomichef(§§ 63-82)
Nennina Crnkic, stabschef (§§ 63-64)
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsm·g (§ 65)
Tommy Johansson, utredare(§§ 63-65)
Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 63-65)
Roger Wåhlin, utvecklingsledare (§ 65)
Per Erlandsson, VD ÖGRAB (§ 63)
Mimmi Viippola, utvecklingssekreterare (§§ 63-82)
Emelie Nilsson, nämndsekreterare
Andreas Sjölin, kommunsekreterare
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Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

K01mnunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-11

Datum då anslaget tas ned

2020-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.
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Information
Attraktiva Göinge
Anna Be1tram, tillväxtchef, inf01merar om arbetet med Attraktiva Göinge och de workshops
som de fö1troendevalda bjudits in ill.
Renhållningssamarbetets framtid
Per Erlandsson, VD ÖGRAB, inf01merar om planerna för det kommande
renhållningssamarbetet med grannkommunerna.
Nytt kommunhus
Ulf Eriksson, intern projektledare, info1merar om hur arbetet med nytt kommunhus
fo1tskrider.
Information från kommunchef
Jonas Rydberg, kommunchef, inf01merar om hur situationen med covid-1 9 utvecklas i
kommunen samt om den slutförda rekryteringen av ny kommunsekreterare.

Justerandes sign.
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§ 63

Renhållningsordning 2020 - 2030

Dnr: KS 2020/ 00947

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för perioden år 2020 till 2030
antas.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för va1je kommun finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskiifter för avfallshantering.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Salnhällsutveckling, daterad den 21 augusti 2020
- Renhållningsordning 2020 - 2030 inklusive bilagor
- Renhållningsföreskrifter (nu gällande)
- Planeringsutskottets förslag den 26 augusti 2020 § 33
Beslutet skickas till:
Aida Prag, miljö- och hållbarhetschef
Per Erlandsson, VD ÖGRAB

Justerandes sign.
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§ 64

Yttrande över betänkandet "Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8)

Dm: KS 2020/ 01892

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogat förslag.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har valt att yttra sig över slutbetänkandet från Kommunutredningen
"Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" som överlämnades till
regeringen i febrnari 2020. Betänkandet är ute på remiss. Yttranden ska ha inkommit till
Finansdepa1tementet senast 30 september 2020.
I enlighet med direktiven har utredningen analyserat fyra olika typer av strnkturella åtgärder

för att stärka kommunernas kapacitet; ökad samverkan, kommunsammanläggning, förändringar av kommunernas uppgifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning.

Kommunutredningen bedömer att systematisk samverkan och kommunsammanläggningar är
de strnkturella åtgärder som är bäst lämpade att stärka kommunernas kapacitet. Båda bedöms
vara framkomliga vägar men på lång sikt menar utredningen att de stora utmaningar som
kommunsektorn står inför innebär att det finns ett behov av att lägga samman kommuner. En
förntsättning är dock att sammanläggningar bygger på frivillighet.

Besl utsu nderlag
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 29 juni 2020
- Förslag till yttrande, daterat den 29 juni 2020
- SOU 2020:8. StaTkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 36
Beslutet skickas till:
Finansdepa1tementet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Justerandes sign.
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§ 65

Verksamhetsrapport -Åldrande 2020

Dnr: KS 2020/ 02256

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens resultatutskott :far i uppdrag att analysera verksamhetsrappo1ten
för Åldrande 2020.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområde Hälsa och Omsorg har tagit fram en verksamhetsrappmt för det
prioriterade området Åldrande för år 2020.
Kommunstyrelsens resultatutskott kommer nu att analysera rappo1ten och sedan föreslå en
analys till styrelsen. Analysen kommer sedan att presenteras av resultatutskottets ordförande
inför Kommunfullmäktige vid nätmast möjliga sammanträde.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 september 2020
- Verksan1hetsrappo1t Åldrande 2020
Beslutet skickas till:
Resultatutskottet

Justerandes sign.
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§ 66

Planbesked för Klockaren 9 och 10 i Knislinge

Dnr: KS 2020/ 01 734

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked.
-

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av tomtindelning för
Klockaren 9 och Klockaren 10 i Knislinge genom förenklat förfarande.

-

Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda innan beslut om
antagande.

-

Planavtal ska tecknas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Knislinge Utveckling AB har den 9 juni 2020 inkommit med en begäran om planbesked för
fastigheterna Klockaren 9 och 10 i Knislinge. Anledningen är att man vill slå samman de
båda fastigheterna till en fastighet, vilket inte är möjligt idag då det finns en
tomtindelningsplan från år 1946.
Syftet med planförslaget är att upphäva gällande tomtindelningsplan för Klockaren 9 och 10.
Tomtindelningen gäller för flera fastigheter, men då sökande endast är intresserad av att slå
ihop fastigheterna Klockaren 9 och 10 kommer upphävandet endast beröra dessa två
fastigheter.
Samhällsbyggnad bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock ingen garanti
för att planen kommer vinna laga kraft utan enbait att planprocessen kommer att påbö1jas.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas med förenklat förfarande och därmed gå direkt till
antagande efter samråd.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 1 juli 2020
- Begäran om planbesked för Klockaren 9 och Klockaren 10
- PlanPM för Klockaren 9 och 10
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 30
Beslutet skickas till:
Knislinge Utveckling AB,
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef
Justerandes sign.
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§ 67

Antagande av ändring till detaljplan genom upphävande av
tomtindelningsplan för Ekorren 1, Knislinge
Dm: KS 2016/ 02024

Kommunstyrelse ns beslut
- Kommunstyrelsen beslutar om att anta ändring till detaljplan genom upphävande av
tomtindelningsplan för Ekonen 1 i Knislinge.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ä rendet
Trafikverket planerar att bygga om väg 19 mellan Bjärlöv och Broby då den idag är håit
trnfikerad och trafiksäkerheten är låg. Med anledning av planerad ombyggnation kommer
bland annat befintlig väganslutning från väg 19 till Frejagatan i Knislinge att stängas av. Till
följd av denna avstängning har kommunen ett behov av att anlägga en vändplats på
Frejagatans anslutande väg, Torsgatan. I samband med detta krävs ett markbyte mellan

fastighetsägare för Ekonen 1 och kommunen. Då det idag finns en tomtindelningsplan från
1961 går inte detta markbyte att genomföra.

Därför är syftet med planförslaget att upphäva den del av gällande tomtindelningsplan som
berör fastigheten Ekonen 1. Upphävandet av tomtindelningsplanen blir en ändring till
detaljplanen men innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan.
Tomtindelningsplanen gäller för flera fastigheter, men då markbytet endast avser Ekonen 1
kommer upphävandet endast beröra EkoITen 1.
Förslag till ändring av detaljplan genom upphävande av tomtindelningsplan för Ek01Ten 1 i
Knislinge har varit ute på samråd från den 20 maj till den 4 juni 2020 enligt
ledningsutskottets beslut 14 december 2016 § 51.
Planändringen bedöms vara klar för ett antagande.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 9 juni 2020
- Planbeslaivning
- Tomtindelningska1ta
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsfö1ieckning
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 31 augusti 2020 § 31

Justerandes sign.
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§ 68

Antagande av detaljplan för Träskon 5 och 6

Dnr: KS 2020/ 00834

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för fastigheterna Träskon 5 och 6 antas.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Det kommunägda fastighetsbolaget Göingehem AB, vars ändamål att främja
bostadsförsö1jningen i Östra Göinge kommun, önskar möjliggöra för radhus bestående av 5
stycken marklägenheter inom fastigheterna Träskon 5 och 6.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder än vad som är möjligt idag inom
området samt upphäva den tomtindelningsplan som idag omfattar berörda fastigheter.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt Kommunstyrelsens beslut 18
december 2018 § 8. Samrådstiden pågick från den 23 april till den 13 maj 2020 och
granskningstiden från den 23 juni till den 7 juli 2020.
Planförslaget bedöms vara kla1t för ett antagande.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Sarnhällsutveckling, daterad den 9 juli 2020
- Planka1ta
- Planbeskrivning
- Granskningsutlåtande
- Bilaga 1: Översiktlig miljöteknisk markundersökning
- Bilaga 2: Markteknisk undersökningsrapp01t Geoteknik
- Bilaga 3: Projekteiingsunderlag/Geoteknik
- Bilaga 4: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 32
Beslutet skickas till:
Johanna Holgersson, planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Remiss - Region Skånes tågstrategi

Dnr: KS 2020/ 01 762

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen avger remissyttrande över Region Skånes tågstrategi.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har under d1ygt ett års tid arbetat med att ta fram en ny tågstrategi och denna
tar sin utgångspunkt från tidigare beslutade mål inom ramen för Region Skånes utveckling.
Arbetet är nu framme vid en remissperiod och en remissversion har sänts till samtliga
kommuner i Skåne och till grannregioner. Efter att remissvaren har studerats och synpunkter
arbetats in ska tågstrategin beslutas av Region Skånes fullmäktige.
Även om Östra Göinge saknar tågtrafik inom kommunens gränser, så utgör denna trafik en
viktig kugge av den totala kollektivtrafiken för företag och medborgare i Östra Göinge. Vid
framtagande av underlag till remissyttrande har samordning skett mellan kommunerna i
Skåne Nordost. Östra Göinge kommuns mer konkreta synpunkter och kommentarer redovisas
i punktfmm och utan inbördes rangordning vad gäller storhet eller prioritering.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 21 juli 2020
- Östra Göinge kommuns yttrande över Region Skånes tågstrategi remissversion
- Region Skånes tågstrategi remissversion
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 34
Beslutet skickas till:
Region Skåne - Skånetrafiken
Mikael Torbemtsson - Samhällsutvecklingschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Yttrande angående förslag till bildande av naturreservat
Wanås

Dm: KS 2020/ 02006

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till bildande av natunese1vatet i Wanås på del av
fastigheterna Vanås 3:12 och Knislinge 15:2, Östra Göinge kommun.
Östra Göinge kommun bereds tillfälle att lämna ett yttrande till förslaget.
Yttrande
I huvudsak bifaller Östra Göinge kommun Länsstyrelsens eventuella beslut om bildande av
natuneservat på Wanås Gods.
Att bevara och stärka aliskyddet för en rad olika arter ligger väl i linje med kommunens
arbete med miljömålen och med kommunens översiktsplan. Att ta tillvara på de möjligheter
till biotop- och aitspecifik vård av marker som har och har haft lång kontinuitet i brnkandet är
i många fall väsentligt för bevarandet och utvecklandet av biologisk mångfald. Vidare anser
kommunen att tillgänglighet till området och info1mation för allmänheten och det rörliga
friluftslivet är viktigt och bör tydligt informeras om via ex skyltai·. Utmärkningen och
avgränsningen av natmTeservatet bör vara tydlig.
Det är viktigt att Wanås konst får f01tsatt goda förntsättningar för att utveckla och bedriva sin
verksamhet i området.
Vidare anser kommunen att det kan finnas utrymme för efte1tänksamhet beträffande vissa
punkter i skötsel och bildandet av natuneservat Wanås.
De punkter som kommunen anser bör förklaras och belysas tydligt är:
•

Utvecklandet och bevarandet av "Grön infrastrnktur" och då främst i hänseende till
förekomst och ev. kommande förekomst av några aiter i familjen långhomingar bland
skalbaggar. Detta bör finnas omnämnt i skötselplanen.

•

Specifika arter som inte är omnämnda i skötselplanen men som på grnnd av sin
ställning i Artdatabankens "Rödlista" borde vai·a med är: Tjockskalig Måla1mussla,
. Almlav, funnen
funnen i Almaån vid Spånga 2005 samt 2007 av
1994 av Skogsstyrelsen vid Spånga växandes på gammal Ask. Humlek01tvinge,
funnen 2011 vid en personalexkursion av Altdata-banken i Utställningsparken, san1t
Brokig barksvaitbagge, funnen 1991 på Vanås av

Justerandes sign.
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Dessa a1ter gynnas i stor utsträckning redan av den föreslagna skötselplanen men
kommunen anser att det är av vikt att dessa a1ter omnämns i planen.
•

Jakt. Att bedriva jakt inom natu1Tese1vatet i någon fmm kan och bör anses rimligt.
Dock kan det finnas skäl till att se över de ekologiska effekterna, positiva som
negativa, som jakt innebär för reservatet och detta bör tas upp i skötselplanen. Ex bör
det fmnas någon fo1m av skötselråd i upprättandet av nya eller skötsel av befintliga
foderplatser.

•

Vid rensning av diken i skogs- och jordbrnksmark ska all nödvändig och önskvärd
hänsyn till mottagande vattendrag (Almaån) tas. Detta för att motverka att värdefulla
livsmiljöer, för ex Tjockskalig Måla1mussla och HomslalilSlända, riskerar att
påverkas negativt. Även fiskar, som ex Ö1ing och Sandkrypare är beroende av rena
bottnar som är fria från slam. Detta bör finnas omnämnt i skötselplanen. Detta gynnar
även fåglar som ex Kungsfiskare.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 8 augusti 2020
- Förslag till bildande av natu1Tese1vat Wanås i Östra Göinge kommun (Länsstyrelsen)

-

Yttrande angående förslag till bildande av naturreservat Wanås

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne

Justerandes sign.
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§ 71

Förutsättningar för etableringslån i Östra Göinge kommun

Dnr: KS 2020/ 02106

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Mot bakgrund av genomfö1t utredningsuppdrag beslutar Kommunfullmäktige att inte
gå vidare med etableringslån i Östra Göinge kommun.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Några kommuner har infört så kallade etableringslån med syftet att återfå ekonomiskt bistånd
som betalas ut till nyanlända som väntar på etableringsstöd från Arbetsförmedlingen.
I samband med att mål- och resultatplanen fastställdes beslutade Kommunfullmäktige i juni
2019 att förutsättningarna för att införa etable1ingslån i Östra Göinge kommun skulle utredas.
Efter genomförd utredning återkommer nu fö1valtningen med underlag för politiskt
ställningstagande.

Uppdraget har genomfö11s av strategisk planering och utredning vid stabsavdelningen.

Samråd och intervjuer har skett med personal vid socialtjänsten i Östra Göinge. En bedöm
ning när det gäller rättsläget avseende möjligheten att införa s.k. etableringslån har inhämtats
från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vansbro kommun och Växjö kommun, som
båda införde etableringslån redan under 2017, har kontaktats för att efterhöra deras erfarenheter.
Mot bakgrund av genomfö1t utredningsuppdrag, föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
inte gå vidare med etableringslån i Östra Göinge kommun.

Yrkanden på sammanträdet
Göte Färm (SD) yrkar ändring på planeringsutskottets förslag med att "Kommunfullmäktige
inför etableringslån i Östra Göinge kommun".
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet och ett ändringsyrkande
från Göte Fäim (SD).
Ordföranden ställer förslaget och änd1ingsyrkandet mot varandra och finner att styrelsen
bifaller planeringsutskottets förslag.
Reservationer
Göte Fäim och Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) reserverar sig mot styrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Östra Göinge

V

kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 17/31

BesIutsu nderlag
-

Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 augusti 2020
Utredning, daterad den 10 augusti 2020
Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 35

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge

Protokoll Kommunstyrelsen

kommun

2020-09-09
Sida 18/31

§ 72

Egenavgift för tolkkostnader

Dnr: KS 2019/ 01278

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Egenavgift för användning av tolk efter t1e års SFl-studier införs inte.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktig gav i samband med att den nuvarande mål- och resultatplanen för 20202023 antogs den 19 juni 2019 (§ 76) kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förnt:sättningama
för att ta ut en egenavgift för användandet av tolk i den enskildes kontakter med kommunen
efter att den enskilde bedrivit SFI-studier i t1e år eller längre. Utredningen har undersökt hur
tolkuppdraget ser ut i kommunen, Sverige och omvärlden, kommunens kostnader för tolkar,
och hur de juridiska förntsättningama ser ut
Utifrån utredningens slutsatser finns det inga möjligheter att införa en egenavgift för
tolkanvändning.

Yrkanden på sammant rädet
Göte Fä1m (SD) yrkar ändring på planeringsutskottets förslag med att "Kommunfullmäktige
inför egenavgift för användning av tolk i Östra Göinge kommun".
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet och ett ändringsyrkande
från Göte Fäim (SD).
Ordföranden ställer förslaget och änd1ingsyrkandet mot varandra och finner att styrelsen
bifaller planeringsutskottets förslag.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 7 augusti 2020
- Utredning, daterad den 7 augusti 2020
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 37

Justerandes sign.

Utdragsbesty:rkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 19/31

§ 73

Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Bromölla kommun

Dnr: KS 2020/ 02028

Kommunstyrelsens beslut
- Avsiktsförklaring angående Bromölla kommun som ny delägare i IT kommuner i
Skåne AB godkänns.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt
bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. Ar 2020 inträdde Osby som ny delägare i
bolaget.
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara en rad
utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Bromölla kommun har genom beslut i kommunfullmäktige uttJ.yckt ett tydligt intresse att
inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den anledningen har en
avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget arbetats
fram.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 17 juli 2020
- Avsiktsförklaring med bilagor
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 38
Beslutet skickas till:
IT kommuner i Skåne AB
Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 20/31

§ 74

Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Sjöbo kommun

Dnr: KS 2020/ 02029

Kommunstyrelsens beslut
- Avsiktsförklaring angående Sjöbo kommun som ny ägare i IT kommuner i Skåne AB
godkänns.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt
bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. Ar 2020 inträdde Osby som ny delägare i
bolaget.
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara en rad
utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Sjöbo kommun har genom beslut i kommunstyrelsen uttryckt ett intr·esse att inträda som ny
delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den anledningen har en avsiktsförklaring för att
inleda en process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget arbetats fram.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 17 juli 2020
- Avsiktsförklaring med bilagor
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 39
Beslutet skickas till:
IT kommuner i Skåne AB
Hörby kommun
Höörs kommun
Sjöbo kommun
Osby kommun

Justerandes sign.

Utdragsbesty:rkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 21/31

§ 75

Kommunal ledningsplats i Östra Göinge kommun

Dnr: KS 2020/ 02035

Kommunstyrelsens beslut
- Det av MSB framtagna åtgärdsförslaget (dnr 2020/0777) godkänns.
- Finansie1ingen för åtgärderna sker inom ramen av Kommunfullmäktiges beslut (KF §
76/2019 Mål- och resultatplan 2020- 23) rörande investering i ett nytt kommunhus i
Östra Göinge kommun.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommunfullmäktige har beslutat att uppföra ett nytt kommunhus i Broby.
Utgångspunkten är att skapa en modem och flexibel arbetsplats som stödjer arbetet enligt
Göingemodellen och möjliggör fo1tsatt koncernsamordning. En viktig del är också att
kommunhuset funktionellt kan utgöra en hörnsten i kommunens krisberedskap gällande
samhällsstörningar.
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna ska vidta de förberedelser som behövs
för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
en ledningsplats för kommunledningen. Kommunens ledningsplats är det ställe, med
erforderligt teknikstöd/funktioner, varifrån kommunledningen under såväl n01mala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån utövar kommunen
också det geografiska områdesansvaret under en kris. En väl fungerande ledningsplats med
en robust teknik för ledning och samverkan är en viktig del i det förmågeuppbyggande
arbetet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer kommuner för åtgärder i den
teknik som bidrar till att öka ledningsfö1mågan. MSB kan delfinansiera med maximalt 50
procent av investeringskostnaden för föreslagna åtgärder.
Utifrån ovanstående har MSB utfö1t en inventering och dokumentation av de tekniska
stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för
ledning. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå den avsedda ledningsfö1mågan. Atgärdsförslaget (dnr 2020/07777)
består av en textdel med en kostnadskalkyl och detta kommer att utgöra underlag för
bedömningen om statligt stöd. Utifrån underlaget ska kommunen fatta beslut att ställa sig
bakom åtgärdsförslaget tillsammans med en antagen finansiering.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Östra Göinge

V

kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 22/31

BesIutsunderlag
-

-

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juli 2020
MSB Förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Östrn Göinge
kommun
Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 40

Beslutet skickas till:
Ulf Eriksson, projektledare kommunhus
Mattias Larsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 23/31

§ 76

Yttrande gällande Göingehems avyttring av fastigheterna
Holmers Hage 10 i Hanaskog och Knislinge 5:11 i Knislinge

Dm: KS 2020/ 02107

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erima mot Göingehems avyttring av fastigheterna
Holmers Hage 10 i Hanaskog och Knislinge 5: 11 i Knislinge.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Göingehem AB begär i enlighet med de kommunala bolagens ägardirektiv
Kommunstyrelsens yttrande över en föreslagen försäljning av två fastigheter till TreWick
AB. Att sälja dessa flerbostadshus ligger väl i linje med syftet att öka mångfalden av aktörer
på bostadsmarknaden i Östra Göinge kommun,. och styrelsen har därför inget att erima.
Holmers Hage 10 utgörs av Radhusvägen 7 A i södra Hanaskog medan Knislinge 5: 11 utgörs
av Kristianstadsvägen 17 D vid den södra änden av Knislinge.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 augusti 2020
- Ka1ior
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 41
Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 24/31

§ 77

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften
till Kommunförbundet Skåne
Dm: KS 2020/ 02108

Kommunstyrelse ns beslut
- Kommunstyrelsen säger ja till förslaget från Kommunförbundet Skåne om ändrad
finansieringsmodell för medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ä rendet
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 25 juni 2020 att anta ett förslag till ny
finansieringsmodell för kommunernas medlemsavgift. Denna är nu ute på remiss till
medlemmarna för hantering i respektive kommun senast den 29 september 2020.
Kommunförbundet Skåne väntas besluta om förslaget utifrån medlemskommunernas svar den
2 oktober 2020. Alla medlemmar måste säga ja för att det ska kunna antas.
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade
skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna fördelning bedöms inte vara t:ransparant
utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en ny
beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna
utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året
innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021 .
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras
kommunerna årligen separat för va1je samverkansavtal och överenskommelse. För att uppnå
en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att tydligare kunna
planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsfonner slås
samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes kommuner, som
fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 augusti 2020
- Underlag från Kommunförbundet Skåne
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 42
Beslutet skickas till:
Kommunförbundet Skåne
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 25/31

§ 78

Svar på revisionsrapport
Dnr: KS 2019/ 01 759

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till svai- på revisionsrappo1t.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapp01ten Uppföljande granskning av mtiner och k.ontroller avseende avrop från
ramavtal ges en rekommendation riktad till kommunstyrelsen om att ålägga verksamheter
som arbetar med förnyad konkmTensutsättning att göra f01tsatta kontroller av
avtalsuppföljning för att säkerställa att begränsningar i ramavtal inte överskrids. Svar ges
enligt följande.
Upphandlingsenheten (inköpscentralen) kommer att fo1tsätta stödja, förbättra och följa upp
processen förnyad konkunensutsättning. Det innebär bl.a. att följande aktiviteter och åtgärder
genomförs:
a) Ökad digitalisering av förfarandet vid förnyad konkmTensutsättning, dvs. förnyade
konkunensutsättningar ska i högre grad ske i IT -stödet Kommers.
b) Utbildning och behörigheter i Kommers till dem som ska genomföra förnyade
konkunensutsättningar.
c) Rekrytering av en inköpscontroller vars uppdrag bl.a. är följa upp inköp, avtal och
leverantörer, där huvudsakligt fokus är att främja ekonoinisk hållbarhet och
verksamhetsstyming.

BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse Avdelningen för ekonoini-och upphandling, daterad den 28 maj 2020
- Revisionsrapport 'Uppföljande granskning av rutiner och kontroller avseende avrop
från ramavtal '
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 43
Beslutet skickas till:
Ekonoinichef
Upphandlingschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Östra Göinge

V

kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 26/31

§ 79

Ny vision för Östra Göi nge

Dnr: KS 2020/ 02137

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Kommunfullmäktige beslutar att genomföra arbetet med att ta fram en ny vision för
Östra Göinge.

-

Kommunfullmäktige utser ledamöter till en parlamentariskt sammansatt grnpp.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Visionen " 15 000 stolta göingar" upplevdes näJ.· den myntades som både djärv och
utmanande, men mot slutet av 2019 nådde Östra Göinges invånarantal visionens nivå och
mätningar har visat att stoltheten har ökat hos Göingeboma. Därför har det blivit dags att
kraftsamla inför ett förnyat visionsarbete med fonnulering av en ny vision som ledstjärna för
framtida beslut och som guide för viktiga, långsiktiga vägval.

Visionens funktion är att ge en bild av ett fö1väntat läge för Östra Göinge samt att skapa
samsyn kring riktningen för va1je steg som ska leda mot den framtid som visionen målar upp.
Det är viktigt att platsens aktörer, i samhället och i kommunen, delar samma bild för att
kunna gå i rätt riktning och förstärka varandras insatser.
Planen för att ta fram en ny vision täcker in arbetet från beslut om start av ett nytt
visionsprojekt i september - 20 till beslut om en ny vision i juni -21. Därefter följer tid för
kommunikation och implementering av den nya visionen inför det fortsatta arbetet med att
utveckla Östra Göinge.
Arbetsgrnppen för utarbetandet av en ny vision ska vara parlamentariskt sammansatt och
bestå av 12 ledamöter.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 17 augusti 2020
- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 augusti 2020 § 44
- Projektplan ''Ny vision för Östra Göinge"
- Bilaga: Visuell projektplan

Beslutet skickas till:
Förvaltningsledningen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

V

Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 27/31

§ 80

Initiativärende till Kommunstyrelsen i Östra Göinge Kostnadsfria antikroppstester covid-19 för anställda inom
Östra Göinge kommun

Dnr: KS 2020/ 02221

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunchefen får i uppdrag att bereda Göte Fänns (SD) och Mikael Christerssons
(SD) framställan om kostnadsfria antikroppstester för covid-19 till anställda inom
Östra Göinge kommun, inkommen den 26 augusti 2020.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Göte Hum (SD) och Mikael Christersson (SD) har den 26 augusti 2020 framställt till
Kommunstyrelsen att anställda inom Östra Göinge kommun ska få kostnadsfria
antikroppstester för covid-19 genom att den anställde ersätts för den avgift Region Skåne tar
för att genomföra testet.

Enligt den praxis som bestämts ska de ärenden en ledamot i Kommunstyrelsen väcker
överlämnas till kommunchef för beredning innan beslut fattas i sakfrågan.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 31 augusti 2020
- Framställan från Göte Fäim (SD) och Mikael Christersson (SD), inkom den 26
augusti 2020

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Östra Göinge
kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 28/31

§ 81

Delegationsbeslut för redovisning i september 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 ledamöter
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva ett delegationsbeslut i efterhand
men kan närsomhelst åte1ta delegationen. Delegationsbeslut ska redovisas vid styrelsens
sammanträden.
BesIutsu nderlag
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 12 augusti 2020
- Annat bistånd juni-augusti 2020
- Anställningar under juni-augusti 2020
- Delegationsbeslut FN SoL maj-juli 2020
- Delegationsbeslut LSS maj-juli 2020
- Delegationsbeslut äldreomsorgen maj-juli 2020
- Förhandsbedömning maj-juli 2020
- Förhandsbedömning flykting maj-juli 2020
- Försö1jningsstöd maj-juli 2020
- Försöijningsstöd flykting maj-juli 2020
- Utredning behandling maj -juli 2020
- Beslut i Public 360 i juni 2020
- Beslut i Public 360 i juli 2020
- Beslut i Public 360 i augusti 2020
- Placeringar i förskolan under juni-augusti 2020
- Beslut om lokala trafikföreskrifter i augusti 2020
- Planeringsutskottets beslut den 26 augusti 2020 § 28-29
- fudividutskottets beslut den 7 juli 2020 § 95-106
- fudividutskottets beslut den 11 augusti 2020 § 107-122

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Östra Göinge

V

kommun

Protokoll Kommunstyrelsen

2020-09-09
Sida 29/31

§ 82

Meddelanden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för redovisning i september 2020

Dm: KS 2019/ 00016

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

-

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

BesIutsunderlag
-

Inkomna synpunkter i juni-augusti 2020
Kommunförbundet Skåne - kallelse till extra förbundsmöte 2020-10-02 samt förslag
på stadgar
Regionfullmäktige i Region Skåne - Beslut 2020-06-16 § 46
IT-kommuner i Skåne AB- Styrelseprotokoll 2020-06-09
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd - Beslut 2020-06-04
Skåne Blekinge Vattentjänst AB - Redovisning juni 2020
Skåne Blekinge Vattentjänst AB - Redovisning juli 2020
Östra Göinge Renhållnings AB - Styrelseprotokoll 2020-06-09
Östra Göinge Renhållnings AB - St:yrelseprotokoll 2020-08-24
Sjöbo kommun - Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 117 om avsiktsförklaring
gällande IT Kommuner i Skåne AB
Skånetrafiken - färdt:jänststatistik
Kommunassurans Syd - Angående påstående om upphovsrättsintrång

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Östra Göinge

Protokoll Kommunstyrelsen
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§ 83

Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)

Dnr: KS 2020/ 02060 Sekretess enligt 21 kap 1 §

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB)

D nr: KS 2020/ 02156 Sekretess enligt 21 kap 1 §

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

