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Tid och plats:

Onsdag den 10 februari 2021, klockan 13:30-16:30, Mötesrum Sessionssalen

Beslutande ledamöter
och tjänstgörande
ersättare:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), 1:e vice ordförande
Anders Bengtsson (S), 2:e vice ordförande
Siv Larsson (M)
Camilla Dahlström (M)
Martin Skagerholm (M) (§ 5)
Magnus Nilsson (KD), tjänstgörande ersättare (§ 6–19)
Caroline Biltmo (C)
Anette Westerholm (C), tjänstgörande ersättare
Marie-Louise Fredin (KD)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Göte Färm (SD)
Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare

Ersättare:

Roland Nilsson (V)
Miklos Liewehr (S)

Övriga närvarande:

Se förteckning på nästa sida

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens tid och
plats

Torsdagen den 11 februari 2021 klockan 08:00 i kommunhuset i Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter:

Justerandes sign.

Paragrafer

Sekreterare

Ademir Salihovic

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)
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Övriga närvarande
Jonas Rydberg, kommunchef
Nermina Crnkic, stabschef
Mattias Larsson, ekonomichef
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef (§ 5)
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef (§ 5)
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef (§ 6–7)
Mia Karlsson, skolchef (§ 5)
Ulrika Olsson, utvecklingsledare (§ 5)
Robert Dirksen, rektor Göingeskolan (§ 5)
Jenny Mårtensson, rektor Snapphaneskolan (§ 5)
Mimmi Viippola, utvecklingssekreterare (§ 5)
Ademir Salihovic, nämndsekreterare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Ademir Salihovic

Justerandes sign.
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Information
Information från kommunchef Jonas Rydberg
Kommunchefen meddelar att Covid-19 läget ser allt bättre ut. Den ständiga provtagningen
pågår, och allt färre uppvisar positiva svar både på vårdtagarnas och medarbetarnas sida.
Kommunchefen uppmanar att man fortsatt följer restriktionerna. Jonas Rydberg tillägger att
ingen omorganisation har krävts inom kommunen med orden ”den håller”.
Kommunchefen presenterar kortfattat information om kommunhuset. Att man har gjort en
inventering av dess kulturhistoriska värde och att fler delar behöver bevaras än ursprungligen
tänkt.
Information från skolchef Mia Karlsson
Skolchef Mia Karlsson presenterar tillsammans med Ulrika Olsson sammanfattande
skolresultaten för Östra Göinges skolor. Resultaten uppvisar att eleverna presterar under
rikssnittet. Skolchef arbetar för närvarande med att kartlägga bakomliggande orsaker.
Förgående års trygghetsenkät indikerar att kommunens elever känner sig trygga under
skolgången. Fortsättningsvis redovisar skolchefen planerade insatser för kommunens skolor.
Information från rektor Jenny Mårtensson och Robert Dirksen
Rektorerna för Snapphaneskolan och Göingeskolan presenterar skolspecifik statistik.
Informationen inkluderar de svårigheter skolorna möter.
Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg informerar om rekryteringsprocessen av ny
kommundirektör
Patric Åberg berättar att rekryteringen av en ny kommundirektör pågår och att det finns ett
antal lämpliga kandidater. Dessa har intervjuats av Human Resources och presidiet.
Ordförande informerar om att slutintervjun sker den 3 mars 2021 och att kommunstyrelsen
under nästan sammanträde kommer besluta om en ny kommundirektör.

Justerandes sign.
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§5

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten En bra
start i livet 2020
Dnr: KS 2020/03195

Kommunstyrelsen:

− Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation
och debatt.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess
beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna.
Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan 2020 - 23 som gäller under fyra år.
I denna lyfts prioriterade områden fram och till dessa områden kopplas sedan av
kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av kommunstyrelsen beslutade
strategier. För att följa upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag
för politiska analyser.
Verksamhetsrapporten rörande En bra start i livet överlämnades till resultatutskottet för en
politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda mål och inriktningar

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 27 januari 2021

Beslutet skickas till:
Revisionen
Verksamhetsområdeschefer
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§6

Samråd – Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Dnr KS 2020/02823

Kommunstyrelsens beslut

− Förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen godkänns, och ställs ut
på samråd under perioden 2021-02-15 till 2021-04-15.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2020 Planeringsutskottet i uppdrag att ta fram
förslag till LIS-plan för Östra Göinge kommun (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Planeringsutskottet har tillsammans med förvaltningen arbetat fram möjliga LIS-områden och
även fört diskussioner med berörda näringsidkare på plats i Breanäs, Immeln, Oröd, Tydinge
och Östanå. LIS-planen blir när den antas ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 1 februari 2021
Förslag till LIS-plan för Östra Göinge kommun (samrådsversion)

Beslutet skickas till:
Linda Frodig, samhällsbyggnadsavdelning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§7

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
kontroll av förorenad mark
Dnr KS 2019/01557

Kommunstyrelsens beslut

− Kommunstyrelsen svarar revisionen i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 18
januari 2021.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har granskat kommunens kontroll av förorenad mark i samband med
byggnation och förvärv av fastigheter. Revisionen bedömer att kommunen ur ett
riskperspektiv har tillräcklig kontroll och bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Dock
saknas beslutad rutin angående provtagning i samband med ny- eller ombyggnation samt vid
förvärv av okänd mark. Bristande kunskap om eventuella markföroreningar kan leda till stora
miljömässiga och/eller ekonomiska konsekvenser för kommunen utifrån ansvaret för
förorenad mark enligt Miljöbalken. Utifrån revisionens slutsatser har förvaltningen antagit
rutin som tillämpas vid köp/försäljning av fastigheter samt vid byggnation. Rutinen innebär
att en förstudie med riskbedömning tas fram i tidigt skede som underlag till beslut om
fördjupad provtagning.
För att tillgängliggöra kunskapen om markföroreningar registreras alla markundersökningar i
TT-nämndens verksamhetssystem ECOS. Förelägganden skrivs även in i fastighetsregistret.
Information om TT-nämndens rådgivande verksamhet samt upplysning om var fördjupad
information om genomförda miljögeotekniska undersökningar förmedlas via kommunens
hemsida.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 21 januari 2021
Revisionsrapport – Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark
Rutin – förorenad mark vid köp och försäljning av fastigheter samt byggnation i
kommunal regi

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Mark- och exploateringschefen
Miljö- och hållbarhetschefen

Justerandes sign.
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§8

Försäljning av fastighet Knislinge 15:59 och
överenskommelse med Östra Göinge Golfklubb (Öggk)
Dnr: KS 2020/03217

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
-

Fastigheten Knislinge 15:59 säljs till Östra Göinge Golfklubb för 550 tkr med villkor
enligt bifogat köpekontrakt.

-

Östra Göinge Golfklubb beviljas fortsatt amorteringsfrihet, dock längst intill
2023.12.31, på sin skuld om 4 101 tkr till Östra Göinge kommun.

-

Östra Göinge Golfklubb ska betala ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
+ 0,3% på hela skuldbeloppet från 2021.03.01 och tsv.

-

Kommunstyrelsen ska senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2023
lämna förslag på en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb blir
skuldfri i förhållande till Östra Göinge kommun.

-

Kommunfullmäktiges beslut från 2015.03.26 § 23 upphävs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Öggk köper tillbaka fastigheten Knislinge 15:59. Den accepterade köpeskillingen är 550 tkr.
Förslag avs. köpekontrakt och villkor bifogas denna skrivelse.
Vad gäller kommunens fordran om 4 101 tkr, 2 300 tkr plus 1 801 tkr, föreslås att Öggk ska
betala ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad + 0,3% på hela beloppet och att
amorteringsfriheten ska kvarstå, dock längst intill 2023.12.31.
Kommunstyrelsen ska senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2023 föreslå
en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb blir skuldfri i förhållande till
Östra Göinge kommun.

Bakgrund

Östra Göinge Golfklubb (Öggk) hade under en lång följd av år dålig ekonomi och stora
svårigheter att klara sin verksamhet. I flera omgångar kom klubben till kommunen ”med
mössan i hand” och begärde ekonomiskt stöd. Kommunen svarade genom att tillsammans
med Svenska Golfförbundet göra insatser för att hjälpa klubben att själv hitta lösningar.
Trots detta fick Öggk hösten 2013 akuta likviditetsproblem. Östra Göinge kommun
förvärvade då fastigheten Knislinge 15:59 för 500 tkr, vilket var dess bokförda värde.
Fastigheten omfattar klubbhuset och intilliggande byggnader. Samtidigt tecknades ett
hyresavtal med Öggk som innebar att klubben hyrde tillbaka byggnaderna av kommunen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Efter starka påtryckningar från kommunens sida presenterade Öggk vid årsskiftet 2014–15 en
femårig affärsplan. Planens mål var att golfklubben skulle vara ekonomiskt ”på fötter”, med
utvecklad verksamhet, senast vid årsskiftet 2020–21.
Med de åtaganden Öggk gjorde i affärsplanen som grund beslutade kommunfullmäktige
2015.03.26 att bevilja Östra Göinge Golfklubb:
-

Amorteringsfrihet på kommunens fordran om 2 300 tkr till och med år 2020.

-

Fortsatt ränte- och amorteringsfrihet på kommunens fordran om 1 801 tkr till och med
år 2020.

-

Kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500 000 kronor till och med
2016.03.31, 400 000 kronor 2016.04.01 -2017.03.31, 300 000 kronor 2017.04.01 2018.03.31, 200 000 kronor 2018.04.01 - 2019.03.31, och 100 000 kronor
2019.04.01- 2020.12.31.

Kommunfullmäktige beslutade också att på fordran om 2 300 tkr skulle Öggk betala ränta
motsvarande kommunens upplåningskostnad + 0,3%.

Ärendet

Östra Göinge Golfklubb har med framgång arbetat med affärsplanen från 2015 som grund.
Klubben har idag fler medlemmar, mer omfattande verksamhet, fler green-feegäster och
betydligt högre intäkter. Detta har möjliggjorts genom offensiva satsningar på banan och
övriga anläggningar samt förbättrad service och inte minst ett stort ideellt engagemang från
klubbmedlemmarnas sida.
Öggk är nu i det läget att klubben vill köpa tillbaka fastigheten Knislinge 15:59 för att få full
rådighet över den och därmed kunna vidareutveckla klubbhusområdet. Den accepterade
köpeskillingen är 550 tkr. Förslag avs köpekontrakt och villkor bifogas denna skrivelse.
Upplägget innebär att Öggk erlägger köpeskillingen i tre steg. Slutlikviden erläggs
2021.12.31 och då inträffar tillträdesdagen, dvs övertagandet av fastigheten. Från 2021.03.01
fram till tillträdesdagen är Öggk fortsatt hyresgäst, men övertar ansvaret för fastigheten
såsom om den varit i klubbens ägo. Det betyder att alla kostnader som belöper på fastigheten
förutom fastighetsförsäkring och fastighetsskatt ska betalas av hyresgästen. Därför är
perioden 2021.03.01-2021.12.31 hyresfri.
Vad gäller kommunens fordran, 2 300 tkr plus 1 801 tkr, så behöver Öggk och Östra Göinge
kommun ytterligare tid för att finna fram till en lösning. Från 2021.03.01 till som längst
2023.12.31 föreslås därför att Öggk ska betala ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad + 0,3% på båda beloppen och att amorteringsfriheten ska kvarstå.
Målsättningen är att kommunstyrelsen senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i
december 2023 ska föreslå en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb
blir skuldfri i förhållande till Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från kommunchef, daterad den 22 januari 2021

-

Förslag till köpekontrakt

Justerandes sign.
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Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 13/26

§9

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

− Fastigheten Doktorn 6, Kyrkogatan 6 i Broby, förvärvas för 3 000 000 kr enligt
bifogat köpekontrakt och köpebrev.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

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 478kvm och tomten på 1826kvm.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse från Ekonomi och Upphandlingsavdelningen, daterad den 15 januari
2021
− Förslag till köpebrev
− Förslag till köpekontrakt

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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§ 10

Intern kontrollplan 2021
Dnr: KS 2021/00004

Kommunstyrelsens beslut:
−

Anta den interna kontrollplanen 2021

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt i
väsentlighets- och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med
delårsrapporter och bokslut, enligt den beslutade planen.
För år 2021 läggs särskilt fokus på intern kontroll gällande avrop ifrån ramavtal,
processen kring om-, till – och nybyggnation, inledning och genomförande av utredning på
barn och unga samt frånvaro i grundskolan

Beslutsunderlag

− Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-01-21
− Intern kontrollplan 2021

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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§ 11

Återanvisning av 2020 års investeringsprojekt
Dnr: KS 2021/00240

Kommunstyrelsens beslut
−

Att återanvisa 285 442 000 kronor från 2020 års investeringsbudget till år 2021 enligt
sammanställningen

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har begärt återanvisning avseende 2020 års investeringsbudget med totalt 285
452 000 kronor, varav 182 688 000 kronor avser VA. Återanvisning sker ifrån 2020 års
investeringsbudget till år 2021.

Beslutsunderlag

− Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-01-26
− Sammanställning över begärda återanvisningar av 2020 års investeringsprojekt

Beslutet skickas till:
Oliver Gustafsson, Ekonomienheten

Justerandes sign.
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§ 12

Uppföljning av kapitalförvaltning september-december
Dnr KS 2020/00019

Kommunstyrelsens beslut
−

Godkänna rapporten

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank
Roburs rapporter. Rapporten är för september till och med december år 2020.

Beslutsunderlag
-

Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-10-12
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 september 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 oktober 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 november 2020
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 december 2020

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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§ 13

Svar på revisionsrapport - Granskning av uppföljning av
instanser inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg
Dnr KS 2019/01758

Kommunstyrelsens beslut
−

Kommunstyrelsen antar förslag till svar på revisionsrapport.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun granskat om kommunstyrelsen har
en ändamålsenlig uppföljning av instanser inom socialtjänsten individ- och familjeomsorg.
I rapporten har det framkommit fyra rekommendationer
Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning och följande arbete pågår:
- Utveckling och uppdatering av beslutat ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete pågår för att säkerställa att rutiner och processer systematiskt
uppdateras.
- Arbetet med att uppdatera ledningssystemet innebär att det även ska tas fram
systematiska processor gällande analys och uppföljning för att säkerställa att det sker i
enlighet med det som styrande dokument anger.
- Under januari – mars 2021 genomförs en genomlysning av individ- och
familjeomsorgens verksamheter för att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning inom
socialtjänsten och mellan socialtjänsten och andra verksamheter i kommunen.
- Genomlysningen ska även bidra till att utveckla uppföljningen av instansernas resultat
på gruppnivå.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 20 januari 2021
Granskningsrapport (reviderad), daterad den 13 december 2019

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign.
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§ 14

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktigeoch nämndsammanträden
Dnr KS 2021/00102

Kommunstyrelsens beslut

− Riktlinjerna för deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och
nämndsammanträden antas.
− Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ändamålsenliga rutiner som i närmare detalj
beskriver hur deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och
nämndsammanträden fungerar utifrån gällande bestämmelser och riktlinjer.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Den 26 november 2020 (§ 76) beslutade kommunfullmäktige att införa möjligheten att delta
på distans vid kommunfullmäktige- och nämndsammanträden. I samband med detta beslut
fastställde kommunfullmäktige ett kommunövergripande regelverk kring deltagande på
distans i styrdokumentet ”Deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och
nämndsammanträden”. Utöver dessa bestämmelser gav kommunfullmäktige
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa övriga nödvändiga riktlinjer för att möjliggöra
deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och nämndsammanträden.
Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och nämndsammanträden
Utöver de bestämmelser som finns i kommunallagen (2017:725) och det styrdokument som
kommunfullmäktige har fastställt om deltagande på distans, gäller följande:
Microsoft Teams är det digitala verktyg som Östra Göinge kommun tillhandahåller till
förtroendevalda och tjänstepersoner att använda sig av vid deltagande på distans vid
kommunfullmäktige- och nämndssammanträden. Microsoft Teams är en molnbaserad tjänst
vilket innebär att tjänsten levereras via internet och lagring sker hos molntjänstleverantören.
Information som placeras i molntjänsten lagras således inte lokalt på en server hos Unikoms
ägarkommuner. Utifrån att tjänsten är molnbaserad ställs högre krav på säkerhetstänk vid
användandet.
Informationssäkerhet och Microsoft Teams
• Microsoft Teams, som tillhandahålls av Östra Göinge kommun, får enbart användas
till möten som är kopplade till det politiska uppdraget.
• Microsoft Teams är inte ett verktyg i vilken vi lagrar information, utan bör ses som en
tillfällig arbetsyta (ett verktyg) för oss att utföra vårt uppdrag/arbete här och nu.
• Sekretess- och känsliga personuppgifter samt säkerhetsklassat material ska inte
behandlas i Microsoft Teams.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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•

Den som deltar på distans ska vara placerad på ett sätt där det säkerställs att ingen
obehörig kan ta del av vad som sägs eller visas under sammanträdet. Den som deltar
på distans har även ansvar att säkerställa att det inte finns utrustning i rummet som
spelar in eller överför information från sammanträdet.

Beslutsunderlag
-

Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2020 § 76
Deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och nämndsammanträden, fastställda
av kommunfullmäktige den 26 november 2020 § 76

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Gruppledare i kommunfullmäktige
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Kommunchef
Stabschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 20/26

§ 15

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

Kommunstyrelsens beslut

− Kommunstyrelsen uppdrar åt Planeringsutskottet att ta fram förslag till en
gestaltningsplan för Östra Göinge kommun.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Anders Bengtsson (S) har den 24 november år 2020 inkommit med ett initiativärende till
kommunstyrelsen innehållande ett förslag om att ta fram en gestaltningsplan för Östra Göinge
kommun.
Den 19 december år 2019 antog kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun sin nu gällande
översiktsplan för kommunen. På sida 132 i översiktsplanen finns ett avsnitt som heter
”Fortsatt arbete” där kommunfullmäktige har beskrivit att översiktsplanen behöver följas upp
av utredningar, planer och program på en mer detaljerad nivå. Två av dessa detaljerade
områden som nämns är framtagande av en LIS-plan samt riktlinjer för gestaltning av den
bebyggda miljön och det offentliga rummet. Mot denna bakgrund beslutade
kommunstyrelsen den 11 november år 2020 att ge Planeringsutskottet i uppdrag att ta fram ett
förslag till LIS-plan för Östra Göinge kommun. Planeringsutskottet håller just nu på att arbeta
fram ett sådant förslag. När LIS-planen är framtagen bör även kommunstyrelsen uppdra åt
Planeringsutskottet att ta fram en gestaltningsplan.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 1 februari 2021
Översiktsplan för Östra Göinge kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19
december 2019 § 113
Initiativärende från Anders Bengtsson (S) gällande framtagande av gestaltningsplan
för Östra Göinge kommun

Beslutet skickas till:
Anders Bengtsson (S)
Planeringsutskottet
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 21/26

§ 16

Ny tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra Göinge
kommun
Dnr KS 2021/00278

Kommunstyrelsens beslut

− Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra
Göinge.
− Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens uppdrag enligt nedan.

− Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens mandattid till 2021-03-01
– 2022-02-28

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Skolan är viktig för att rusta individen för ett gott liv och för en framtid där olika vägar ligger
öppna. Arbetet för ökade kunskaper och förbättrade skolresultat hos våra elever är skolans
fokus och detta är viktigare idag än någonsin förut eftersom att kraven på att utbilda sig inför
inträdet på arbetsmarknaden ökar. De senaste årens stora mottagande av nyanlända,
framförallt barn och unga, har ställt våra skolor inför stora utmaningar. Skolorna brottas
samtidigt med ett ”post-industriellt” arv där utbildning fortfarande inte har den tydliga vikt
som är nödvändig i dagens samhälle. Detta är ett faktum som till vissa delar fortlever i vår
kommun än idag. I över 20 års tid har meritvärdena i Östra Göinge legat på samma nivå, klart
under rikssnitt. För att vända den negativa trenden krävs ett gediget arbete av många. Det
räcker inte att vidta åtgärder enbart i skolan utan hela samhället måste hjälpa till. Det krävs en
mobilisering för skolan i Östra Göinge.
Beredningens uppdrag
En tillfällig beredning om skolan kan vara ett verktyg bland många för att initiera och
påverka en mobilisering. Beredningens uppdrag bör vara inriktat på att kunskapsinhämta
fakta från våra egna verksamheter såväl som att ta del av extern kunskap och inspiration.
Beredningen bör också genomföra skoldialoger i kommunens byar för att på så vis initiera
och diskutera mobiliseringen för skolan bland göingeborna. Beredningen bör också hantera
resultaten av dessa skoldialoger. Fokus bör vara framåtsyftande på den resa som behöver
göras de kommande åren för att skolresultaten ska förbättras. Det är viktigt att ”här och nu
frågor” hanteras i andra forum än genom den tillfälliga beredningen. Det är således inte
beredningens syfte att ta fram en programhandling. Beredningens arbete beräknas pågå
mellan den 1 mars 2021 – 28 februari 2022.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 3 februari 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 22/26

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Berörda ledamöter och ersättare som väljs in i beredningen
Berörda handläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 23/26

§ 17

Revidering av KFS 14 – Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Dnr KS 2019/01830

Kommunstyrelsens beslut

− Förslaget till revidering av KFS 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda”,
daterad den 4 februari 2021, antas.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till en ny tillfällig
kommunfullmäktigesberedning. Detta förslag planeras att behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i februari månad år 2021. Med anledning av detta förslag har det
upptäckts att det saknas regler kring arvoderingen av presidiet i fullmäktigeberedningar i den
kommunala författningssamlingen (KFS) 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda”.
Med anledning av ovanstående föreslås nu en revidering av KFS 14 enligt nedan.
KFS 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda” kompletteras med en bestämmelse i § 14
om att presidiet i en fullmäktigeberedning ska ha ett begränsat månadsarvode enligt nedan:
• Ordförande 10 %
• Vice ordförande 5 %

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 4 februari 2021
Förslaget till revidering av KFS 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda”,
daterad den 4 februari 2021

Beslutet skickas till:
Lön
Staben

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 24/26

§ 18

Delegationsbeslut för redovisning i februari 2021
Dnr KS 2021/00017

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 14 januari 2021
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – GUC
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Annat bistånd
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – FN SoL
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 - LSS
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Förhandsbedömning
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Förhandsbedömning
flykting
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Försörjningsstöd
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Försörjningsstöd flykting
Lista över fattade delegationsbeslut per december 2020 – Utredning behandling
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – GUC
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – ÄO
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Jämkning ÄO
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Skola
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Förskola
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Placeringar Förskola och
Fritidshem

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 25/26

§ 19

Meddelanden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige i februari 2021
Dnr KS 2020/03269

Kommunstyrelsens beslut

− Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
− Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som
sker inom både den egna verksamheten som i hela kommunkoncernen delges
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden
eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i detta ärende.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1
§ KL ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som
bedrivs i kommunens företag.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 14 januari 2021
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds protokoll, daterad den 9 december 2020
Ekonomisk redovisning per december månad 2020 från Skåne Blekinge Vattentjänst,
daterad den 13 januari 2021
- Minnesanteckningar från ägarsamråd för Unikom, daterad den 15 januari 2021
- Protokoll från styrelsemöte med IT Kommuner i Skåne AB (Unikom), daterad den 15
december 2020
- Information om regeringsbeslut avseende utbetalning av medel i enlighet med
överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i
fokus, daterad den 29 januari 2021
- Skrivelse från Skånes Fotbollsförbund om att fotboll är viktigt för individ och
samhälle, daterad den 27 januari 2021
- Överenskommelse från SKR m.fl. om bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning (BUI 20), daterad den 29 januari 2021
- Överenskommelse från SKR m.fl. om bestämmelser för arbetstagare i
introduktionsanställning (BAL 20), daterad den 29 januari 2021
- Beslut från Skolverket om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021,
Skolverkets ”skolmiljarden”, daterad den 1 februari 2021
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-02-10
Sida 26/26

-

Inkomna synpunkter januari 2021, daterad den 4 februari 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

