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Tid och plats:

Onsdag den 9 december 2020, klockan 13:30-15:20, Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson-Lyckestam (M)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare
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)
Göran Svensson (SD), tjänstgörande ersättare
Göte Färm (SD)

Ersättare:

Roland Nilsson (V)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Mattias Larsson, ekonomichef (§§ 116–122), digitalt
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef (§§ 121–129)
Ademir Salihovic, nämndsekreterare
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Fredag den 11 december 2020 i kommunhuset, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Emelie Nilsson

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

2020-12-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-11

Datum då anslaget tas ned

2021-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Emelie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Information
Information från kommunstyrelsens ordförande
Ordförande informerar om att rekryteringen av ny kommundirektör är påbörjad.

Information från kommunchef
Kommunchef informerar om pandemistatus för kommunen och redogör kort hur
rapporteringen uppdateras.
Kommunchef informerar om det senaste som hänt med projektet det nya kommunhuset och
hur man fortsätter med att arbeta med hur arbetsmiljön och arbetssättet kommer vara i det nya
huset.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Månadsuppföljning per 2020-10-31
Dnr: KS 2020/00037

Kommunstyrelsens beslut
 Rapporten godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning inklusive prognos för helåret per den 31 oktober är framtagen avseende
det ekonomiska resultatet. Prognosen visar ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 6,4mnkr bättre
än budget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningens, daterad den 19 november
2020
Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 117

Internbudget för politiken 2021
Dnr: KS 2020/02829

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Föreslagen fördelning av politikens budget 2021 fastställs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Politikens budget för år 2021 är på totalt 7 882 000 kronor. Den är uppräknad med 196 000
kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som avser partistöd,
fasta arvoden och sammanträdesersättningar.
Föreligger förslag om att politikens budget fördelas enligt följande:
Kommunfullmäktige 3 067 000 kr
Kommunstyrelsen 4 209 000 kr
Tillsyns- och tillståndsnämnden 474 000 kr
Överförmyndaren 89 000 kr
Valnämnden 44 000 kr
Totalt 7 882 000 kr
Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för
Revision 968 000 kr
Partistöd 506 000 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningens, daterad den 29 oktober
2020
Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Fastställande av interkommunal prislista
för förskola/grundskola för år 2021
Dnr: KS 2020/03030

Kommunstyrelsens beslut
 Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
För att andra kommuner skall debitera för interkommunala elever skall Östra Göinge
kommun fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2021 års
budget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 19 november
2020
 Skolpeng 2021 Interkommunala

Beslutet skickas till:
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef
Dragan Spasojevic, controller
Karin Salomonsson, arbetsledare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Fastställande av bidragsbelopp till fristående
grundskola/förskola år 2021
Dnr: KS 2020/03031

Kommunstyrelsens beslut
 För elever från Östra Göinge kommun erhåller fristående grundskolor och förskolor
bidrag per elev enligt bifogat förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor.
Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet
fastställs årsvis. Beslut om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun för år
2021 fastställs enligt bilaga

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 19 november
2020
 Skolpeng 2021 fristående

Beslutet skickas till:
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef
Dragan Spasojevic, controller
Karin Salomonsson, arbetsledare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Driftstöd till Kristianstads Airport AB 2020
Dnr: KS 2020/02734

Kommunstyrelsens beslut
 Kristianstad Airport AB beviljas 220 000 SEK i driftstöd under år 2020.
 Driftstödet ska överföras till Kristianstads kommun som ansvarar för utbetalning till
Kristianstads Airport AB som gör bedömningen av att samtliga villkor i
kommissionens förordning är uppfyllda.
 Driftsstödet ska ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel
56a.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Nya EU-regler from 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser innebär att det
krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garanterar att stödgivningen är förenlig
med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, d.v.s. regelverket
om gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EUkommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala flygplatser.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016 § 118 att förklara Kristianstads Airport
som en flygplats som omfattas av SGEI (Services of General Economic Interest). SGEIstämpeln innebar i korthet att samhällsviktig verksamhet, som inte överlever på kommersiell
basis, kan få stöd ifrån det offentliga utan att det anses snedvrida konkurrensen på den privata
marknaden. Eftersom det finns ett fullmäktigebeslut om detta kan Kommunstyrelsen i varje
kommun besluta om att bevilja driftstödet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 16 oktober 2020
 Bilaga A, underlag för kommunens beslut
Beslutet skickas till:
Kristianstads Airport

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Svar på kommunrevisionens granskning av
anläggningsregister avseende materiella
anläggningstillgångar
Dnr: KS 2020/02954

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Kommunstyrelsen antar förslag till svar på revisionsrapport.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förtroendevalde revisorn Sven Bolling har genomfört en granskning av rutiner för hantering
av materiella anläggningstillgångar. Den övergripande bedömningen är att kommunen, i allt
väsentligt, har ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa att anläggningsregistret
uppdateras löpande. Dock lämnas nedanstående rekommendationer.
Riktlinjerna behöver förtydligas med följande innehåll.
- Att rutinen för utrangering av inventarier förtydligas.
Svar: I samband med avstämningen av anläggningsregistret behöver även en
granskning av inventarier ske. Inventarier som inte finns kvar ska utrangeras. På så
sätt säkerställs att inventarielistan är korrekt.
-

Att det vid till exempel fastighetsavyttring sker en inventering av vilka inventarier
som avyttras och vilka som flyttas till annan fastighet/avdelning.
Svar: Vid löpande avstämningar ska respektive projektägare i samråd med
ekonomienheten diskutera eventuella fastighetsförsäljningar/avyttringar med
tillhörande inventarier, om de ska avyttras eller flyttas. Alla fastigheter är indelade i
huvudobjekt vilket innebär att respektive anläggning kan flyttas och bokföras under
rätt huvudobjekt vid eventuella förflyttningar.

-

Att det i rutinen tydliggörs verksamhetschefernas ansvar för anläggningsregistret
Svar: Avskrivningskostnader belastar den enhet där investeringen är genomförd och
vid ansvarskonteringen kommer det framgå vilken verksamhetsområdeschef som är
ansvarig.

I det aktuella anläggningsregistret framhåller revisionen:
- Att de inventarier som har ett värde mindre än ett ½ prisbasbelopp, och som är en
komplettering till en tidigare inventarier, tydligt knyts till denna inventarie.
Svar: Ekonomi kommer tillämpa detta från år 2021.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Att inventarier med ett värde under ett ½ prisbasbelopp kostnadsförs direkt.
Svar: Ekonomi kommer inte kostnadsföra inventarier under ½ prisbasbelopp. Detta
då inventarier ska vara kvar i anläggningsregistret tills inventarierna ”försvinner”, då
ska inventarierna utrangeras.

Revisionen har tidigare påpekat i skrivelse till kommunstyrelsen att inventeringen av konst
inte har fullföljts inom en rimlig tidsperiod
- Att ansvaret för den interna kontrollen av konst blir tydligare,
- Att den pågående inventeringen av konstföremål snarast blir färdigställd
Svar: När det gäller inventeringen av konsten så är fokus på att hantera den konst som
finns i kommunhuset inför omflyttning av personal och så småningom rivning av
byggnaderna. Det handlar främst om att tillfälligt lagra konsten under byggtiden och
därefter placera ut den i nya kommunhuset. Något slutdatum för kommunens totala
inventering kommer inte att lämnas. På grund av rådande Corona-restriktioner kan till
exempel äldreboenden inte besökas för inventering.
Möjligheten att projektanställa en resurs ses nu över för att så fort det är praktiskt
möjligt att komma in på samtliga anläggningar i kommunen.
Parallellt med inventeringen är ett regelverk under framtagande, som bland annat ska
beskriva och fastställa ansvarsförhållanden, rutiner för inköp, registrering, utplacering
samt underhåll av konst.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 12 november
2020
 Investeringsprocessen
 Granskning av anläggningsregister avseende materiella anläggningstillgångar 202009-14

Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Extern prissättning av måltider 2021
Dnr: KS 2020/03017

Kommunstyrelsens beslut
 Priser för externa måltider inom måltidsverksamheten justeras från och med den 1
januari 2021 i enlighet med föreslagen prislista.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Under året har kostnaderna för måltidsenhetens måltidsproduktion stigit, framförallt
löneökningar och ökade råvarukostnader har bidragit till detta.
Den nya prissättningen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.
I samband med höjningarna av portionspriser kommer även prissättningen på övrigt sortiment
i äldreomsorgens restaurang och cafeteria ses över och vid behov räknas upp av
måltidsenheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 19 november 2020
 Förslag till externa portionspriser 2021
Beslutet skickas till:
Jenny Skagerholm, Enhetschef måltid
Oliver Gustafsson, Ekonom
Cecilia Flood, Verksamhetsområdeschef
Monica Dahl, Verksamhetsområdeschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Verksamhetsrapport - En bra start i livet 2020
Dnr: KS 2020/03195

Kommunstyrelsens beslut
 Resultatutskottet får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport för en bra start i livet
2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Utbildning och Arbete har tagit fram verksamhetsrapporten för en bra start i livet år 2020.
Resultatutskottet kommer nu att analysera rapporten och sedan föreslå en analys till styrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 4 december 2020
 Verksamhetsrapport – En bra start i livet 2020
Beslutet skickas till:
Resultatutskottet
SPU

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport
socialtjänst 2020
Dnr: KS 2020/02538

Kommunstyrelsens beslut
 Analysrapporten godkänns.

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 2016 - 2019 som har gällt under
fyra år. I denna har fyra utmaningsområde lyfts fram och till dessa områden har det sedan
kopplats av Kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av Kommunstyrelsen
beslutade strategier. För att följa upp dessa områden har det tagits fram verksamhetsrapporter
som underlag för politiska analyser.
Ett område inom den kommunala verksamheten – socialtjänsten – är dock inte direkt kopplat
till något utmaningsområde men utgör likväl en ansenlig del av verksamheten. Av denna
anledning har det tagits fram en verksamhetsrapport för detta område och denna har
presenterats för kommunstyrelsen. Ärendet har överlämnats till resultatutskottet för en
politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån verksamhetsrapporten.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 23 november 2020

Beslutet skickas till:
Revisionen
Verksamhetsområdeschefer
VD Göingehem AB
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Svar på motion gällande avståndstagande av IS-återvändare
Dnr: KS 2019/00653

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige har inlämnat gemensamt undertecknad motion om att Östra Göinge kommun ska förklara den som deltagit i terrorhandlingar ej
önskvärd i kommunen och vidare att kommunen ska prioritera sina invånares säkerhet och ta
ställning för IS offer i stället för dess banemän samt att kommunen stoppar eller motarbetar
all form av försörjningsstöd till återvändare som deltagit i terrorhandlingar.
Överväganden och bedömningar med anledning av motionen
Beredningen av motionen avser enbart huruvida de åtgärder som föreslås är förenliga med
gällande lagstiftning eller ej.
Bedömningen är att det inte förenligt med det kommunala uppdraget, eller den kommunala
kompetensen, att göra uttalanden eller ställningstaganden i olika frågor, till exempel om vem
som är önskvärd eller inte önskvärd i en kommun. Och även om fullmäktige skulle göra ett
sådant uttalande finns inga lagliga möjligheter för en kommun att hindra individer att flytta
till kommunen, oavsett hur angelägna de tänkta skälen, att neka rätten till inflyttning, kan
vara.
Det finns inte heller några lagliga möjligheter att neka försörjningsstöd till individer på de
grunder som förslås i motionen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i skriften ”Att hantera våldbejakande extremism
- Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen” beskrivit vad som gäller avseende rätt
till ekonomiskt bistånd för återvändare som kan ha stridit för IS eller andra våldsbejakande
islamistiska grupperingar.
SKR:s bedömningar sammanfattas i nedanstående punkter:


Av socialtjänstlagens 4 kap. 1 § framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för
sin försörjning och livsföring i övrigt. Men rätten till bistånd är inte ovillkorlig. Den
enskilde måste göra vad den kan för att själv tillgodose sina behov. Han eller hon
måste till exempel finnas tillgänglig för att söka arbete, delta i verksamhet eller dylikt
Sida 16/20
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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som anvisas av till exempel Arbetsförmedlingen och godta anvisat erbjudande. Om
individen avbryter sin planering genom att till exempel resa utomlands, eller vidtar
andra åtgärder som försämrar möjligheten att bli självförsörjande eller försenar inträdet på arbetsmarknaden kan det påverka rätten till ekonomiskt bistånd.


Biståndssökande har även skyldighet att planera sin ekonomi i sådana situationer där
det finns anledning att räkna med att han eller hon kan komma att sakna medel till sin
försörjning. Kraven på ekonomisk planering kan vara särskilt angeläget när man
återvänder till Sverige efter en längre tids vistelse utomlands. En person som har varit
utomlands kan för socialtjänsten behöva redovisa hur han eller hon har kunnat bekosta
resan samt uppehället. Även inkomster som förvärvats och förbrukats innan biståndansökan kan i vissa fall beaktas vid biståndsbedömningen.

 SKR framhåller avslutningsvis att bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd alltid är individuell och hänsyn kan tas till bl.a. vilka faktiska förutsättningar individen
har haft att planera för sin försörjning samt om personen har ansökt om ekonomiskt
bistånd tidigare eller söker sådant bistånd för första gången.

Yrkanden på sammanträdet
Göte Färm (SD) yrkar avslag på planeringsutskottets förslag med motiveringen att
avståndstagande av IS-återvändare införs i enlighet med förslag i inlämnad motion.
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från planeringsutskottet med bifallsyrkande från
Anders Bengtsson (S) och ett yrkande från Göte Färm (SD) att avslå planeringsutskottets
förslag och istället bifalla inlämnad motion.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller
planeringsutskottets förslag.

Reservationer
Göte Färm och Göran Svensson (båda SD) reserverar sig mot styrelsens beslut.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelsen Stabsavdelningen, daterad den 4 november 2020
 Motion från Lennart Ekström (SD), Ann-Sofie Stolpe (SD), Lars Persson (SD), Stefan
Wiloboken (SD), Pierre Persson (SD).

Beslutet skickas till:
Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Initiativärende gällande framtagande av gestaltningsplan
för Östra Göinge kommun från Anders Bengtsson (S)
Dnr: KS 2020/03153

Kommunstyrelsens beslut
 Anders Bengtssons (S) framställan om framtagande av gestaltningsplan för Östra
Göinge kommun överlämnas till kommunchef för beredning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson (S) har väckt ett ärende till Kommunstyrelsen om att ta fram en
gestaltningsplan för kommunen. Ärenden som ledamot väcker ska enligt rutin lämnas över
till förvaltningen för beredning innan styrelsen beslutar i ärendet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 4 december 2020
 Initiativärende

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 128

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 19 november 2020
 Årsplan 2021
 Inkomna synpunkter november 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Delegationsbeslut för redovisning i december 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 delegerade beslut men kan
närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas till nästkommande
styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

















Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 2 december 2020
Delegationsbeslut förskola
Delegationsbeslut äldreomsorg
Delegationsbeslut ÄO jämkning
Delegationsbeslut GUC
Delegationsbeslut förskola
Delegationsbeslut skola
Delegationsbeslut LSS okt
Delegationsbeslut annat bistånd oktober
Förhandsbesked flykting oktober
Delegationsbeslut FN SoL oktober
Utredning behandling oktober
Delegationsbeslut försörjningsstöd oktober
Delegationsbeslut försörjningsstöd flykting oktober
Förhandsbedömning oktober
Nyanställda november

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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