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Tid och plats: 

 

Onsdag den 4 februari 2015, klockan 13:00-17:00 , Sessionssalen, 

kommunhuset Broby 

 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C) 

Christina Panfalk (KD) 

Per-Olof Björnsson (FP) 

Ulf Holmén (MP) 

Lena Olsson (S) tjg. ersättare för Ann Ahlbin (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Marcus Jeppsson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

Pethra Wagnell (SD) tjg. ersättare för Aage Kvant (SD) 

Mats Rosenqvist (SD) 

  

Ersättare: Marie-Louise Fredin (KD) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Birthe Nilsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (V) 

Kristoffer Persson (SD) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 

Oscar Nilsson, tillträdande ekonomichef 

Tommy Johansson, utredare § 23 

Karl-Axel Hill, näringslivschef § 23 

Sven Bolling, kommunrevisor 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2015-02-11, kl. 10.00 Kommunhuset, enheten Administration och 

utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

18 - 32 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-02-04 

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-11 

Datum då anslaget tas ned 2015-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 18 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-12-31 
Dnr: 2014/136 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för 

portföljens sammansättning och avkastning per den 31 december 2014. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 1 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-01-02 

 Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 december 2014. 

 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 19 
 

Återanvisning av 2014 års investeringsprojekt 
Dnr: KS 2015/00155 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återanvisa 27 420 000 kronor från 2014 års 

investeringsprojekt till år 2015 enligt sammanställningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har begärt återanvisning avseende 2014 års investeringsprojekt med totalt 

27 420 000 kronor till år 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-01-28 

 Sammanställning över begärda återanvisningar av 2014 års investeringsprojekt 

inklusive förslag till beslut 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 20 
 

Revidering av avgifter inom äldreomsorgen 
Dnr: KS 2014/00867 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
- Avgiften för matdistribution fasställs till 200 kronor/månad. Faktisk kostnad samt 

subvention ska framgå på fakturan. 

- Minimibeloppet inom särskilt boende minskas med för närvarande 173 kronor/månad 

för radio- och tvavgift. Beloppet ska motsvara månadskostnaden som Radiotjänst de-

biterar hushållen. 

- Minimibeloppet inom särskilt boende minskas med för närvarande 264 kronor/månad 

för el. Elkostnaden beräknas utifrån Pensionsmyndighetens uppskattning av kostnader 

för hushållsel för en lägenhet på 40 kvadratmeter. 

 

Ovanstående förändringar av avgifterna inom äldreomsorgen ska gälla fr.o.m.2015-03-01. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott (delegationsbeslut) 

Kommunfullmäktige (minimibelopp och matdistribution) 
 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn har gjorts av taxor och avgifter inom äldreomsorgen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 2 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-01-08. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Avgiftshandläggare 

Enhetschef särskilt boende 

Verksamhetschef Stöd & Omsorg 

Kostchef 

Enhetschef hemtjänst 

Ekonom Stöd & Omsorg 
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§ 21 
 

Riktlinjer för jämkning av boendekostnad inom LSS 
Dnr: KS 2014/00262 

Kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för jämkning av boendekostnad inom LSS 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 att införa förbehållsbelopp för boende i bostad 

med särskild service, LSS. 

Riktlinjen för beräkning av jämkningen av boendekostnaden behöver förtydligas, bl.a. genom 

anvisningar om vilka handlingar som ska skickas in i samband med ansökan om jämkning.  

Riktlinjen föreslås anpassas till den beräkningsgrund som Försäkringskassan har för 

ansökningar om bostadstillägg. 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2014-12-16 § 43 

 Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse 2014-11-03 

 Förslag till riktlinje för jämkning av boendekostnad inom LSS 
 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, enhetschef 

Maria Nilsson, enhetschef  

Inga-Britt Tedevall, handläggare 
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§ 22 
 

Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru 
Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk  
Dnr: KS 2015/00009 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att avkastningen från minnesfonden på 80 000 sek 

fördelas för inköp av konstverk från konstnärerna inklusive transporter/installationer. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Avkastningen från rubricerad minnesfond får användas till försköning av Broby samhälle och 

ska ha ett bestående värde.  

Den del av stiftelsen som kommunen disponerar förvaltas av SEB, som ställer sig positiv till 

den föreslagna disponeringen. Kommunfullmäktige beslutar om disponering. 

 

I verksamheten Bildning ingår bland annat uppdraget att visa, inköpa och bevara konst. 

Konsten förmedlas genom utställningar, placeringar i kommunens lokaler och utemiljöer 

tillika erbjuds konstpedagogik. För kommunens konstsamling finns ett register upprättat för 

bevarande tjänster. Genom avkastningen från stiftelsen: Överste och fru Adolf Johanssons 

minnesfond föreslås att inköp görs av erkända konstnärer som har visat konst senaste året 

genom utställningar, företrädesvis på Kulturhuset i Broby. Utställningarna har tillkännagivits 

i broschyr Kulturprogram och kommunens hemsida och har därmed fångat många besökares 

och medias uppmärksamhet. 

 

Följande konstverk av konstnärer föreslås för inköp: 

- ”Om Våren”, (akvarell) 15000 sek inkl. moms och ”Myggklot”, (skulptur) 12000 inkl. 

moms av Sven-Ingvar Johansson, Osby. 

-  ”Lager 4:2”, 6000 sek exkl. moms och ”Form 8:I”, 9000 sek exkl. moms (båda 

verken i temperateknik på pannå) av Alf Björk, Vinslöv. 

- ”På Ett Ögonblick”, (ljusmålning) 8000 sek inkl. moms av Tamara de Laval, Malmö. 

- ”Carnivore”, (skulptur som även är utformad för blinda) 35000 sek exkl. moms av 

Karl Larsson, Malmö 

 
 

Beslutsunderlag 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 3 

 Verksamhet Bildnings tjänsteskrivelse 2015-01-05 
 Beskrivning och bilder av konstverken samt information av konstnärerna  
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Forts § 22 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef 

Helena Zeberg, kulturansvarig 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 23 
 

Näringslivsstrategi 
Dnr: 2012/1282 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun beslutade 2011-10-20 om en ny 

näringslivsplattform. Beslutet innebär att kommunen ska ta ett tydligt ansvar för den 

kommunala näringslivsservicen i vid mening och för sådan näringslivsutveckling som 

förutsätter offentlig medverkan. 

Med utgångspunkt från detta har det ansetts viktigt att kommunen tar fram en ny 

näringslivsstrategi. Syftet med en sådan strategi bör vara att den bidrar till en grund för ett bra 

företagsklimat i Östra Göinge kommun. Strategin ska främja tillväxt i befintliga företag och 

göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar så att fler arbetstillfällen kan skapas. 

Strategin ska också tydliggöra Östra Göinge kommuns insatser inom det näringspolitiska 

området och verka som en bas för detta näringslivsarbete. 

På uppdrag av kommunchefen har Näringslivsenheten vid kommunen i samarbete med SPU 

arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi. Arbetet med framtagande har skett i dialog 

med företagsorganisationer, företagare, förtroendevalda och kommunala tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 2 

 Tjänsteskrivelse 2014-12-22 Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun 

 Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Karl-Axel Hill, näringslivschef 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef 

Ulla Wram, verksamhetschef för Bildning 

Östra Göinge Industrifastighetsbolag 

Näringslivsarenan Östra Göinge kommun 

Göinge Näringsliv 
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§ 24 
 

Remissvar avseende översiktsplan Älmhults kommun, 
samrådshandling 
Dnr: KS 2015/00121 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen föreslås besluta att besvara remissen till Älmhults kommun i 

enlighet med tjänsteskrivelse från Strategisk planering och utveckling. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Älmhults kommuns över-

siktsplan som nu är på samråd. Östra Göinge kommun anser att det är mycket viktigt att nord-

östra Skåne och södra Småland/Älmhult gemensamt verkar för att de båda delregionerna 

knyts närmare varandra genom utökade och förbättrade pendlingsmöjligheter. En viktig åt-

gärd som syftar till att vidga arbets- och bostadsmarknaden mellan nordöstra Skåne och 

framför allt Älmhult i södra Småland, är det superbusskoncept som nu finns med i Region 

Skånes infrastrukturplanering. Östra Göinge kommun menar att superbusskonceptet är en 

viktig fråga av mellankommunal karaktär för den fysiska planeringen. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-22 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Älmhults kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 25 
 

Medborgarförslag om cirkulationsplats väg 19/119 i Broby 
Dnr: KS 2014/01092 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget besvaras enligt nedanstående svar.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Listerud, Framstegspartiet Östra Göinge, har lämnat ett medborgarförslag rörande 

cirkulationsplatsen vid väg 19/119 i Broby. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Förslagsställaren ser det nödvändigt gatbelysningen kompletteras vid cirkulationsplatsen, att 

omgivande stenkant tas bort samt att det byggs en gång- och cykelväg under väg 19 och 119. 

 

Svar 
Väg 19 och 119 med tillhörande cirkulationsplats är statliga vägar under Trafikverkets 

väghållningsansvar. Åtgärder och eventuella föränderingar på vägarna och i 

cirkulationsplatsen måste därför beslutas och genomföras av Trafikverket.  

 

Östra Göinge kommun för dialog med Trafikverket om byggande av gc-tunnel under väg 19 i 
Broby i samband med projektering av ombyggnad av väg 19 med planerad start 2017.  
 
Medborgarförslag översänds till Trafikverket för ställningstagande. 
 

Beslutsunderlag 

  

 Ledningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 3 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-01-08 

 Medborgarförslag Jan Listerud, Framstegspartiet Östra Göinge, 2014-11-28 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Listerud, Framstegpartiet Östra Göinge 

Trafikverket, Ulrika Jeppsson, Kristianstad 

Kenneth Liedman 
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§ 26 
 

Svar på motion - Gång- och cykelväg på Holmavägen 
Dnr: KS 2014/00803 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Listerud har lämnat en motion rörande ombyggnaden av Holmavägen och anläggning av 

gång- och cykelbanor i anslutning till denna. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Samhällsbyggnadsavdelningen lämnar följande yttrande med anledning av motionen.  

 

Det har under en lång rad av år lämnats klagomål till kommunen på höga hastigheter och 

bristande trafiksäkerhet på Holmavägen i Knislinge. Gatans bredd och gestaltning har 

inbjudit till höga hastigheter och har inte stått i harmoni med gällande hastighetsbegränsning. 

 

Beslut har fattats att bygga om Holmavägen som en del av byutvecklingen i Knislinge och i 

samband därmed anlägga en gång- och cykelbana, som i sitt slutliga skick ska förbinda 

centrala Knislinge med Vanås och även erbjuda en säker skolväg för elever på såväl 

Snapphaneskolan som Västerskolan. Det är ett medvetet val att smalna av Holmavägen och 

att anlägga dubbla gång- och cykelbanor för att dämpa hastigheter och öka trafiksäkerheten. 

Det är också ett medvetet val att ge Holmavägen en ny gestaltning och ett formspråk som 

harmonierar med bostadsmiljön och ger en ökad trivsel.  

Ombyggnaden av Holmavägen har slutförts under senhösten 2014. Trafikverket har 

medfinansierat anläggningen av gång- och cykelbanor. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 4 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-01-08 

 Motion 2014-09-30 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Listerud (SD) 

Kenneth Liedman 
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§ 27 
 

Redovisning av delegeringsbeslut för januari 2015 
Dnr: KS 2015/00129 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 

enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 

delegering. 
 
Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

Domar och beslut 

 Redovisning av domar och beslut, januari månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, januari månad 

 

Verksamhet stöd 

 Försörjningsstöd, december månad 

 Utredning/behandling, januari månad 

 Annat bistånd, januari månad 

 Förhandsbedömning, januari månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning januari månad 

 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll 2015-01-21 § 2 

 Individutskottets protokoll 2015-01-14, §§1--24 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-01-26 
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§ 28 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen inkomna i januari 
Dnr: KS 2015/00024 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Följande inkomna meddelanden redovisas 

 

Länsstyrelsen i Skåne 

1. Återkallelse av tillstånd till kameraövervakning 

 

Polisen 

2. Information inför övergång till en polismyndighet 

 

Sveriges kommuner och landsting 

3. SKL:s beslut om Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2015 

4. SKL:s ekonomirapport – Om kommunernas och landstingens ekonomi  

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 
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§ 31 
 

Nya avgifter för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 
med flera 2015 
Dnr: TT 2015/00019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige föreslås göra förändringar i avgifter för tillsyn enligt 

Miljöbalken (MB) som föreslås i beslutsunderlaget tabell med förändringar.  

 Taxan avser gälla från den 1 mars 2015. 

 

Beslutsmotivering 
Flertalet fasta avgifter för tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt MB har inte blivit 

uppdaterade sedan 2011. Lagrummet för klassificering av miljöfarlig verksamhet har ändrats. 

Detta betyder att klassning för tillsynstid måste revideras.   

Bedömningen av tillsynstid har även utgått ifrån SKLs rekommendationer (Taxa inom miljö-

balkens område- 2012-05-30, SKL). 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lagrummet för klassificering av miljöfarlig verksamhet har ändrats i och med att 

Miljöprövningsförordningen (20l3:251) har ersatt Förordningen om miljöfarlig verksamhet 

(1998:899). På grund av detta är klassningarna omgjorda vilket medför förändrade 

tillsynstider (antalet k). 
 

Beslutsunderlag 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens protokoll 2015-01-28 § 9 

 Tjänsteskrivelse, 2015-01-21 

 Tabell med förändringar. 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 


