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Tid och plats:

Onsdag den 7 oktober 2020, klockan 10:30-15:10. AJOURNERING 12:00 –
13:10, Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M)
Siv Larsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M) (§§ 85-89)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare (§§ 90-101)
Esbjörn Svensson (C)
Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Sandra Frostensson (S), tjänstgörande ersättare (§§ 85-89)
Anders Bengtsson (S) (§§ 90-101)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare
Göte Färm (SD)

Ersättare:

Magnus Nilsson (KD) (§§ 85-89)
Sandra Frostensson (S) (§§ 90-101)
Roland Nilsson (V)

Övriga närvarande:

Se förteckning på nästa sida

Justerare

Sven-Arne Persson (S)

Justeringens utförande

Fredag den 9 oktober 2020 i kommunhuset, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Emelie Nilsson

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Sven-Arne Persson (S)

Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande
Jonas Rydberg, kommunchef
Mattias Larsson, ekonomichef (§§ 84-89)
Nermina Crnkic, stabschef
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg (§ 91)
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete (§ 91)
Mirjam Englund, enhetschef (§ 91)
Per Erlandsson, VD ÖGRAB, (§ 92)
Joakim Andersson, IT-chef
Henrik Loveby, VD Göingehem
Mathilda Johansson, ekonom SBVT
Sandra Mowide, tillträdande kommunsekreterare
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-09

Datum då anslaget tas ned

2020-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Emelie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Delårsrapporter
Henrik Loveby, VD, informerar om Göingehems delårsrapport.
Per Erlandsson, VD, informerar om Östra Göinge Renhållnings AB:s delårsrapport.
Joakim Andersson, IT-chef, informerar om IT Kommuner i Skåne AB:s delårsrapport.
Matilda Johansson, ekonom, informerar om Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s delårsrapport.

Information från kommunchef
Kommunchef informerar om pandemistatus för kommunen och vad som gäller om man vill
besöka omsorgsboenden i kommunen.
Kommunchef informerar om renhållningssamarbetet och vad man ska arbeta vidare med.
Kommunchef informerar hur arbetet med det nya kommunhuset fortskrider.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Delårsrapport 2020-08-31
Dnr: KS 2020/00037

Kommunstyrelsens beslut
 Delårsrapporten godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige och revisorerna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Resultatet per den 31 augusti 2020 uppgår till 68,3 mnkr. För motsvarande period år 2019 var
resultatet 49,6 mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till 22,1 mnkr. Den stora skillnaden
mellan resultatet för perioden och prognostiserat resultat beror på uppbokning av
semesterlöneskuld, avsättning till pensioner samt förbättrat skatteunderlagsprognos.
Prognosen för året är ett resultat på 22,1 mnkr vilket är 3,3 mnkr bättre än budget, vilket
motsvarar 2,3% av skatter och generella statsbidrag. Verksamheterna prognostiserar ett
underskott på 3,7 mnkr, samt finansverksamheten ett överskott på 7,0 mnkr.
De stora avvikelserna i prognosen är:
• Generella statsbidrag +6,0 mnkr
• Välfärdsmiljarder +1,0 mnkr
• Verksamheternas prognoser -3,7 mnkr
Under perioden januari till augusti har investeringarna uppgått till 82,5 mnkr, varav 28,4
mnkr är avgiftsfinansierade verksamheten. För perioden är genomförandegraden 30,2 %
(29,3 %). Om man bortser från budgeten för Östra Göinge Reningsverk är
genomförandegraden 44,6 % (47,0 %). Prognosen för helåret 2020 är investeringar på 118,9
mnkr varav avgiftsfinansierade står för 33,9 mnkr.
Bedömningen är att förvaltningen når de politiska målen 2023. Inför årsbokslutet 2020
kommer en analys av hållbarhet att presenteras.

Beslutsunderlag

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-09-25
 Delårsrapport 2020-08-31

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Uppföljning av intern kontrollplan 2020
Dnr: KS 2019/01500

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 202008-31 och överlämnar den till Kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2020 ska uppföljning göras inom områdena
Tillämpning av villkoren avseende avrop i ramavtalen: Fastighetstekniska arbeten –
Byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten, Att utbetalningar av ekonomiskt bistånd sker
på korrekt sätt, att dokumentationen följer de framtagna riktlinjerna samt att
projektredovisningen följer de framtagna riktlinjerna
De två sista områdena följs upp per den 31 december 2020. Rapporterna per 202008-31 för övriga områden är bilagda ärendet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 13 augusti 2020
 Avrop i ramavtalen Fastighetstekniska arbeten – Byggnadsarbeten och
Markanläggningsarbeten
 Att utbetalningar av ekonomiskt bistånd sker på korrekt sätt
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 45

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Uppföljning av kapitalförvaltning maj-augusti
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 maj till och med augusti år 2020.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 9 juni 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 maj 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 juni 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 juli 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 augusti 2020
Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 48

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Svar till revisionsrapport - Granskning av projektredovisning
Dnr: KS 2020/01705

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:


Kommunstyrelsen antar förslag till svar på revisionsrapport.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapporten 2019-11-28 framkom det tre rekommendationer riktade till
kommunstyrelsen
 Se över möjligheten att införa tidsredovisning inom verksamhetsområdet fastighet


Säkerställa att projektnummer eller projektnamn framgår på inkomna
leverantörsfakturor



Att projektnummer tas fram i samband med att behovsanalys genomförs.

Nedan följer svaren utifrån revisorernas rekommendationer
Se över möjligheten att införa tidsredovisning på projekt inom verksamhetsområdet
fastighet
Möjligheten till ovanstående är något som har setts över och beslutats om att det inte är något
som är aktuellt att genomföra för närvarande. Detta till följd av att genomföra tidsredovisning
på projekten för utförd tid anses inte addera något värde för Östra Göinge kommun, något
som grundar sig i att den tid som utförs av intern personal på projekt endast genererar
kostnader som anses försumbara. Exempelvis beräknas bemanningstiden för byggnationen av
förskolan Magnolian i Knislinge till att uppgå till ca 50 tkr, varav det totala beloppet för
förskolan uppgick till 43 mnkr.
Säkerställa att projektnummer eller projektnamn framgår på inkomna
leverantörsfakturor
Detta är något som är pågående att bli implementerat genomlöpande på de olika
verksamheterna som hanterar leverantörsfakturor som avser kostnader för projekt.
Svårigheter finns dock i att nå ut till enskilda okända individer som hanterar
leverantörsfakturor för verksamhetens investeringar då detta kan variera årligen och således
finns alltid risken att fakturor blir utan projektnummer eller projektnamn när det avser
verksamhetens investeringar. En lösning som har införts är att verksamheten i
anteckningsbilden i ekonomisystemet benämner projektnummer och projektnamn som
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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leverantörsfakturan ska avse. Således blir det tydligt i vilket projekt som kostnaden ska avse.
När det gäller den fastställda investeringsplanen följs nuvarande process med startbeslut och
därefter ett projektnamn inklusive projektnummer. Detta kommuniceras sedan vidare till
leverantörerna.
Att projektnummer tas fram i samband med att behovsanalys genomförs
I enlighet med den rutin som finns för projektering så genomförs alltid en behovsanalys innan
ett projekt blir godkänt och ett projektnummer blir upplagt för respektive projektet. Projekten
blir godkända (startbeslut) av kommunchefen varav behovsanalysen verifieras.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 5 juni 2020
 Revisionsrapport Granskning av projektredovisning
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 49

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats
till Kommuninvest Ekonomisk förening
Dnr: KS 2020/02336

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Östra Göinge kommun betalar till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ett insatsbelopp om 2 400 000 kronor.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats till Föreningen på grund av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Om Kommuninvest
Östra Göinge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest
till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar
deltog i förlagslånen.
Östra Göinge kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 2 400 000
kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt hos
Kommuninvest och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.
Sida 11/30
Justerandes sign.
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Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas
till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst
uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 8 september
2020
 Bilaga 1 Insatskapital per medlem samt förlagslån
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 47

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 90

Köp av fastighet, Doktorn 6
Dnr: KS 2020/02479

Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunen hyr idag fastigheten Doktorn 6, av Arbetsförmedlingen. Doktorn 6 ägs av
Göingehem AB. Arbetsförmedlingen har sagt upp kontraktet med Göingehem AB och
behovet av lokalen kommer kvarstå för kommunen, därav fastighetsköpet.
På fastigheten finns en byggnad i två plan, uppförd 1993 samt en mindre del av byggnaden i
ett plan. Byggnaden har putsad fasad, tak av tegelpannor med ca 6 p-platser i södra delen av
tomten. Byggnaderna har grundläggning med platta på mark och stomme av betong.
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är mekanisk till- och frånluft. Byggnaden
är på 478 kvm och tomten på 1826 kvm.

Yrkanden på sammanträdet
Patric Åberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet och ett yrkande om
återremittering från Patric Åberg (M). Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att
styrelsen bifaller Patric Åbergs (M) yrkande om återremittering.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 23 september
2020
Förslag till köpebrev
Förslag till köpekontrakt

Beslutet skickas till:
Lotta Olsson, Ekonomienheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Verksamhetsrapport - Socialtjänst 2020
Dnr: KS 2020/02538

Kommunstyrelsens beslut
 Resultatutskottet får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport för socialtjänsten år
2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Utbildning och Arbete har tagit fram verksamhetsrapporten för socialtjänsten år 2020. Denna
rapport ska likt verksamhetsrapporterna för de fyra prioriterade områdena analyseras av
resultatutskottet, vilket föreslår styrelsen att anta ett förslag till analys, men går däremot inte
upp till fullmäktige.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 29 september 2020
 Verksamhetsrapport socialtjänst 2020

Beslutet skickas till:
Resultatutskottet
SPU

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Avfallstaxa 2020–2022
Dnr: KS 2020/02457

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Förslaget till reviderad avfallstaxa, KFS 95, antas att gälla från och med den 1 januari
2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det kommunalt ägda bolaget Östra Göinge Renhållnings AB, vilket sköter om renhållningen
för kommunens räkning, har föreslagit en revidering av kommunens taxa för de tjänster inom
renhållningsområdet som bolaget tillhandahåller kommunmedlemmarna.
På grund av bland annat ökade kostnader till följd av den senaste upphandlingen och ökade
höjda priser för mottagning och behandling av slam hos Skåne Blekinge Vattentjänst AB
behöver taxan justeras.
I beslutsunderlaget finns taxan med föreslagna justeringar bifogad tillsammans med en
sammanfattning av de större förändringarna.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 21 september 2020
Förslag till reviderad avfallstaxa, KFS 95
Sammanställning av föreslagna justeringar
Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 52

Beslutet skickas till:
Hemsida
ÖGRAB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Ny inköpspolicy
Dnr: KS 2020/01713

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Förslaget till ny inköpspolicy, daterad den 8 juni 2020, antas från och med den 22
oktober 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinges nuvarande upphandlingspolicy är från 2010 (rev. 2012). Det finns anledning
att ersätta den med en ny inköpspolicy som bättre överensstämmer med gjorda förändringar i
lagstiftningen och hur inköpsverksamheten utvecklats.
Mot bakgrund av bl.a. följande:
1. Inköp och upphandling har fått en allt mer strategisk betydelse i det offentligas
verksamheter. Detta kommer bl.a. till utryck i den Nationella upphandlingsstrategin
som regeringen antog häromåret och på det sätt som Upphandlingsmyndigheten
beskriver inköp som ett strategiskt verktyg för att nå övergripande verksamhetsmål;
2. Synpunkter från näringslivet angående små och medelstora företags möjligheter att
delta i upphandlingar och vikten av att föra dialog med leverantörer i inköpsprocessen
har framhållits;
3. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Sedan dess har flera
ändringar och tillägg gjorts, bl.a. kring upphandling av ”sociala och andra särskilda
tjänster”. Lagstiftningen förändras snabbt på upphandlingsområdet. Även
förändringar på andra områden påverkar kommuners inköpsprocess;
4. Östra Göinge har under första halvåret 2020 tecknat samverkansavtal avseende
inköpssamverkan genom inköpscentral med Hörby kommun, Höörs kommun och
Bromölla kommun, inklusive kommunala bolag. Det finns därför goda skäl att verka
för en harmonisering av inköpspolicyn för dessa kommuner och bolag; och
5. Osby kommun, som ingår i inköpscentralen, har under 2020 beslutat om en ny
inköpspolicy. Föreslagen inköpspolicy överensstämmer, med några få undantag som
kan kopplas till kommunspecifika termer, med den i Osby kommun antagna
inköpspolicyn.
Föreslås därför en ny inköpspolicy.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 8 juni 2020
 Inköpspolicy
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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 Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 46
Beslutet skickas till:
Upphandlingschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Svar på motion - Webbsända fullmäktigesammanträden
Dnr: KS 2020/01101

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Stefan Wiloboken (SD) har vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2020 § 23 motionerat
om att webbsända fullmäktigesammanträden införs. Motionären anför att ett webbsänt
kommunfullmäktige skulle säkerställa kommuninnevånarnas demokratiska rättigheter
samtidigt som förtroendevalda som på grund av neddragning i nuläget inte medverkar, kan ta
del av kommunfullmäktiges möte. Förslagsställaren menar på att en tillfällig lösning bör
ordnas i väntan på ett nytt kommunhus.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar förslagsställarens uppfattning om att webbsända kommunfullmäktige
sammanträden är ett bra sätt att nå ut till fler och därmed öka tillgängligheten till det
offentliga rummet. Däremot anses en tillfällig lösning inte vara aktuell.
Att webbsända kommunfullmäktige ställer höga tekniska krav för att säkerställa
tillgängligheten i samband med ökade lagkrav. Det innebär att en god kvalité på ljud, bild
samt krav på textning behöver säkerställas.
I samband med ett nytt kommunhus kommer all teknisk utrustning att inventeras och nya
tekniska möjligheter att ses över. Att idag hitta en medelmåttig nödlösning för ett webbsänt
kommunfullmäktige anses därmed inte att föredra.

Yrkanden på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på planeringsutskottets förslag till förmån för bifogat
motförslag.
Mikael Christersson (SD) yrkar avslag på planeringsutskottets förslag med motiveringen att
webbsända sammanträden införs i enlighet med förslag i inlämnad motion.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet, ett ändringsyrkande till
förmån för bifogat förslag från Anders Bengtsson (S) och ett avslagsyrkande från Mikael
Christersson (SD).
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller
planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs.

Omröstning
Ordföranden förklarar att planeringsutskottets förslag blir huvudförslag i omröstningen och
att ett motförslag ska utses till huvudförslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen utser Anders Bengtssons
(S) ändringsyrkande till motförslag.
Omröstning om huvudförslag verkställs.
Ordföranden förklarar att den som är för planeringsutskottets förslag röstar JA och den som
röstar för Anders Bengtssons (S) ändringsförslag röstar NEJ.
Ledamot
M
M
M
M
M
C
C
KD
S
S
S
SD
SD

Patric Åberg, ordf.
Daniel Jönsson
Siv Larsson
Martin Skagerholm
Erling Emsfors
Esbjörn Svensson
Caroline Biltmo
Marie-Louise Fredin
Anders Bengtsson
Sven-Arne Persson
Susanne Karlsson
Mikael Christersson
Göte Färm

Röst
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Avstår
Avstår

Med siffrorna 8 för JA och 3 för NEJ finner ordföranden att styrelsen bifaller ordförandens
förslag att motionen ska avslås. 2 avstår från att rösta.

Reservationer
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) samt Göte Färm
och Mikael Christersson (båda SD) reserverar sig mot styrelsens beslut.

Protokollsanteckning
Roland Nilsson (V) lämnar in följande protokollsanteckning att han stödjer
socialdemokraternas motförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 11 september 2020
 Motion
 Socialdemokraternas motförslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Svar på motion - Svenska språket i vård och omsorg
Dnr: KS 2019/01736

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:


Motionen avslås.

Beslutnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår att en språkinventering genomförs med språktest inom svenska, att
skapa rätt förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser och att utveckla den språkliga
kompetensen hos hemtjänstpersonal. Detta i syfte att göra vården och omsorgen tryggare,
minska personalbristen samt snabba på integrationen.
Förvaltningen arbetar aktivt med att trygga kompetensförsörjningen och med att skapa
förutsättningar för att kunna leverera god kvalitet till våra kunder. Helhetsperspektivet är
tydligt och samarbetet är gott. Nya aktiviteter och arbetsmetoder skapas kontinuerligt för att
åtgärda de utvecklingsbehov som uppmärksammas. Motionärernas syfte tillgodoses sålunda
med andra åtgärder än de föreslagna.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse HR-avdelningen, daterad den 15 september 2020
Motion, inkom den 26 november 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 96

KFS 13 - Riktlinjer avseende taxa för prövning av betyg inom
grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i
Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2020/01635

Kommunstyrelsens beslut
 Riktlinjer avseende taxa för prövning av betyg inom grundskola, gymnasieskola och
kommunal vuxenutbildning i Östra Göinge kommun, KFS 13, fastställs.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Av 3 kap. 21 § skollagen framgår att regeringen har en möjlighet att meddela föreskrifter om
avgifter i samband med prövning av betyg. I förordning (1991:1124) anges att avgift för
prövning av betyg får uppgå till högst 500 kronor, med undantag från prövning av betyg där
betyg tidigare inte satts eller där eleven har betyget F. Huvudprincipen är att avgift kan tas ut
vid prövning av betyg där eleven redan har betyget E alternativt godkänt eller högre.
Med hänvisning till nämnda förordning föreslås att avgift på 500 kronor tas ut för
handläggning av särskilt anordnad prövning i grundskolan, gymnasieskolan och inom den
kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 2 juni 2020
 Förslag till riktlinjer, daterad den 2 juni 2020
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 23 september 2020 § 51

Beslutet skickas till:
Hemsida
Diarium

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 97

Initiativärende, Antikroppstester
Dnr: KS 2020/02221

Kommunstyrelsens beslut
 Mot bakgrund av förvaltningens beredning av ärendet finner kommunstyrelsen att det
inte finns någon grund för att erbjuda samtliga medarbetare kostnadsfri
antikroppstestning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Östra Göinge har i Kommunstyrelsen väckt frågan om att kommunen
ska erbjuda samtliga medarbetare kostnadsfri antikroppstestning. Kostnaden som är förenad
med detta föreslås återsökas från staten.
Regionerna har ansvar för testning av såväl pågående infektion som antikroppstestning.
Testning för aktiv infektion är avgiftsfritt för den enskilde och regionerna kan testa brett och
få ersättning från staten för detta. Staten kommer även att ersätta regionerna för
antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara
kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt
boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.
Mot ovanstående är det osannolikt att kommunen kan få ersättning för merkostnader för
gratis testning av samtliga medarbetare, dvs även för dem som inte arbetar inom hälsa
omsorgs verksamhetsområde.

Yrkanden på sammanträdet
Göte Färm (SD) yrkar avslag på ordförandes förslag med motivering att sitt förslag med
inlämnat intiativärende införs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordförande och ett avslagsyrkande från Göte
Färm (SD).
Ordförande ställer förslaget och avslagsyrkandet mot varandra och finner att styrelsen bifaller
ordförandens förslag.

Reservationer
Göte Färm och Mikael Christersson (båda SD) reserverar sig mot styrelsens beslut.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

 Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 september 2020
 Initiativärende till kommunstyrelsen den 26 augusti 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 98

Redovisning av ej avgjorda motioner i oktober 2020
Dnr: KS 2020/00018

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:


Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning av Kommunstyrelsen på de motioner som
ej blivit avgjorda. En motion ska delges till fullmäktige som lämnar den till styrelsen eller en
nämnd för beredning. Utgångspunkten är att motionen ska kunna besvaras av fullmäktige
senast ett år efter det sammanträde då den lämnades in till fullmäktige. Om ettårsgränsen
överskrids ska Kommunstyrelsen motivera varför. Kommunstyrelsen har för avsikt att
besvara återstående motioner under senhösten 2020.
Motion
Tillgång till kommunala
tjänster för återvändare
från Islamiska staten (IS)

Diarienummer
KS 2019/00653

Inlämnad
2019-04-25 § 57
Tidsfrist gick ut vid
sammanträdet 2020-04-29

Svenska språket i vård
och omsorg

KS 2019/01736

2019-11-28 § 111

Familjecentral i Knislinge

KS 2020/01045

2020-03-26 § 21

Webbsända
fullmäktigesammanträden

KS 2020/01101

2020-04-29 § 23

Motivering
Har hamnat i skymundan. Är
dock under pågående arbete.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 10 september 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Initiativärende gällande riktlinjer för
modersmålsundervisning från Göte Färm (SD)
Dnr: KS 2020/02603

Kommunstyrelsens beslut
 Göte Färms (SD) framställan om att anta riktlinjer gällande modersmålsundervisning
överlämnas till kommunchef för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Göte Färm (SD) har väckt ett ärende till Kommunstyrelsen om att anta riktlinjer för
modersmålsundervisningen i kommunen med utgångspunkt i en dom från Förvaltningsrätten
gällande modersmålsundervisning i Hörby kommun.
Ärenden som ledamot väcker ska enligt rutin lämnas över till förvaltningen för beredning
innan styrelsen beslutar i ärendet.

Yrkanden på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på att ärendet ska beredas.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett avslagsyrkande från
Anders Bengtsson (S).
Ordföranden ställer förslaget och avslagsyrkandet mot varandra och finner att styrelsen
bifaller ordförandens förslag.
Omröstning begärs.

Omröstning
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag röstar JA och den som är för
Anders Bengtssons (S) avslagsyrkande röstar NEJ.
Ledamot
M
M
M
M
M

Patric Åberg, ordf.
Daniel Jönsson
Siv Larsson
Martin Skagerholm
Erling Emsfors

Justerandes sign.

Röst
JA
JA
JA
JA
JA
Utdragsbestyrkande
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C
C
S
S
S
SD
SD

Esbjörn Svensson
Caroline Biltmo
Anders Bengtsson
Sven-Arne Persson
Susanne Karlsson
Mikael Christersson
Göte Färm

Protokoll 2020-10-07

JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA

Med siffrorna 10 för JA och 3 för NEJ finner ordföranden att styrelsen bifaller ordförandens
förslag.

Reservationer
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) reserverar sig mot
styrelsens beslut.

Protokollsanteckning
Roland Nilsson (V) lämnar in följande protokollsanteckning att han stödjer
socialdemokraternas motförslag.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 oktober 2020
Initiativärende
Förlag till policy
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, dnr 7814-19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 100

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

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva ett delegerat beslut men kan
närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas vid nästkommande
styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag
















Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 oktober 2020
Annat bistånd augusti 2020
Anställningar under september 2020
Delegationsbeslut FN SoL augusti 2020
Delegationsbeslut FN SoL augusti 2020
Delegationsbeslut LSS augusti 2020
Delegationsbeslut äldreomsorgen samt jämkning augusti 2020
Förhandsbedömning augusti 2020
Förhandsbedömning flykting augusti 2020
Försörjningsstöd augusti 2020
Försörjningsstöd flykting augusti 2020
Utredning behandling 2020
Placeringar i förskolan september 2020
Beslut i Public 360 under augusti 2020
Beslut på GUC under september 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Meddelanden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för redovisning i oktober 2020
Dnr: KS 2019/00016

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag




















Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 oktober 2020
Ej verkställda beslut 2 kvartalet 2020
Kommunförbundet Skåne – kallelse till möte 2020-10-02
Skånetrafiken – protokoll från färdtjänstråd 2020-09-09
Kommunstyrelsen i Höörs kommun – Beslut om avsiktsförklaring gällande Bromöllas
och Sjöbos inträde i IT Kommuner i Skåne AB
Kommunstyrelsen i Hörby kommun – Beslut om avsiktsförklaring gällande
Bromöllas inträde i IT Kommuner i Skåne AB
Kommunstyrelsen i Hörby kommun – Beslut om avsiktsförklaring gällande Sjöbos
inträde i IT kommuner i Skåne AB
Kommunstyrelsen i Bromölla kommun – Avsiktsförklaring gällande inträde i IT
Kommuner i Skåne AB
Länsstyrelsen i Skåne Län – beslut att tillåta skyddsjakt på varg
IT kommuner i Skåne AB – Styrelseprotokoll 2020-08-31
IT Kommuner i Skåne AB – Ägarsamråd 2020-09-15
Skåne Blekinge Vattentjänst AB – Kallelse till styrelsemöte 2020-09-16
Skåne Blekinge Vattentjänst AB – Ekonomisk redovisning augusti 2020
Östra Göinge Renhållnings AB – Styrelseprotokoll 2020-08-24
Östra Göinge Renhållnings AB – Styrelseprotokoll 2020-09-14
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Beslut från Simrishamns kommun om
ansvarsfrihet 2018
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Beslut från Simrishamns kommun om
revisionsberättelse 2018
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Beslut från Simrishamns kommun om
årsredovisning 2019
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – beslut från Simrishamns kommun om
revisionsberättelse 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
 Inkomna synpunkter i september 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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