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Tid och plats: 

 

Onsdag den 11 mars 2015, klockan 14:00-16:30 , Sessionssalen, kommunhuset 

Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Sofia Nilsson (C), 1:e vice ordförande 

Marie-Louise Fredin (KD), tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Johansson (MP), tjänstgörande ersättare 

Ulf Holmén (MP) 

Ann Ahlbin (S), 2:e vice ordförande 

Anders Bengtsson (S) 

Lena Olsson (S), tjänstgörande ersättare 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

Pethra Wagnell (SD), tjänstgörande ersättare (§ 33-50) 

Mats Rosenqvist (SD) 

  

Ersättare: Birthe Nilsson (S) (§ 33-50) 

Curt Antonsson (S) (§ 33-50) 

Lena Dahl Wahlgren (V) (§ 33-50) 

  

Övriga närvarande: Andreas Sjölin, vikarierande nämndsekreterare (§ 33-50) 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef (§ 33-50) 

Oskar Nilsson, tillträdande ekonomichef (§ 33-50) 

Jonas Rydberg, kommunchef (§ 33-50) 

Bengt Magnstedt (S), ordförande i kommunrevisionen (§ 33-50) 

Bertil Jönsson (M), vice ordförande i kommunrevisionen (§ 33-50) 

Morgan Nilsson (S), kommunrevisor (§ 33-50) 

Sven Bolling (FP), tillträdande kommunrevisor (§ 33-50) 

Lennart Ekström (SD), tillträdande kommunrevisor (§33-50) 

Lars Eriksson, EY, avgående kommunrevisor (§ 33-50) 

Lennart Carlsson (C), avgående kommunrevisor (§ 33-50) 

Marie-Louise Lindell, journalist på Kristianstadsbladet (§ 33-50) 

  

Justerare Ann Ahlbin 

  

Justeringens utförande Fredag den 13 mars 2015 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

33 - 55 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-03-11 

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-13 

Datum då anslaget tas ned 2015-04-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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§ 33 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen januari 2015 
Dnr: KS 2015/00068 

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 januari 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-06 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 januari 2015 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 5 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 34 
 

Årsredovisning 2014 
Dnr: KS 2015/00208 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncer-

nen (sammanställd redovisning) för 2014. 

 

Årets resultat för kommunen är 19,6 miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor bättre än 

budget. Överskottet står verksamheterna i huvudsak för, dvs. 7,2 miljoner kronor. Det är 

möjligt att avsätta 5,7 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven, som då 

kommer uppgå till 22,4 miljoner kronor. 

 

Nettoinvesteringarna uppgår till 99,1 miljoner kronor, men låneskulden är oförändrad 67,3 

miljoner kronor. De likvida medlen minskade under året med 17,6 miljoner kronor och var 

vid årsskiftet 35,5 miljoner kronor. 

 

Av kommunens 20 verksamhetsmål är 19 helt eller delvis uppfyllda. De finansiella målen är 

uppfyllda. 

 

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har ökat något och var för 2014 5,12 %.  

Antalet årsarbetare har ökat med 10,6 till 830,7. 

 

Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kom-

munen, Göingehem AB, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB samt dess 

dotterbolag AB Östra Göinge Fastighet nr 1 och kommunens andel i Östra Göinge 

Renhållnings AB och Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Kommunkoncernens resultat uppgår 

till 28,6 miljoner kronor. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-24 

 Årsredovisning 2014 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 16 
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§ 35 
 

Räkenskapssammanställning 2014 för stiftelserna 
Dnr: KS 2015/00302 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas räkenskapssammanställning för 2014 och 

överlämnar dem till revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat räkenskapssammanställning för respektive Stiftelse för 2014. I 

kommunen finns 10 stiftelser, i vilka det den 31 december 2014 fanns ett eget kapital på 

sammanlagt 437 462 kronor.  

Under 2014 har sammanlagt 71 177 kronor delats ut från dessa stiftelser till sökande som 

uppfyllt de olika kriterier som gäller för att få bidrag. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-24 

 Sammanställning över stiftelserna 

 Räkenskapssammanställning 2014 för respektive stiftelse finns i akten. 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-202-25 § 17 

 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 
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§ 36 
 

Revidering av 2015 års investeringsram 
Dnr: KS 2015/00267 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  Kommunfullmäktige fastställer 2015 års investeringsram till 101 234 000 kronor. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 om mål- och resultatplan för år 2015, 

inklusive investeringsbudget. Investeringsbudgeten för 2015 var på totalt 136 300 000 

kronor. Från 2014 har återanvisats 27 420 000 kronor. Det medför totalt en 

investeringsbudget på 163 720 000 kronor för 2015. 

 

Förvaltningen har efter genomgång av investeringarna kommit fram till att ramen behöver 

minskas till 101 234 000 kronor, eftersom vissa investeringar inte hinner slutföras i år på 

grund av att bland annat projektering eller erforderliga beslut föreligger. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-18 

 Sammanställning över 2015 års investeringar inklusive återanvisningar 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 7 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 37 
 

Ny investeringsbudget 2015 
Dnr: KS 2015/00266 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer förslaget till ny investeringsbudget för år 2015. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ny investeringsbudget för år 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-02-18 

 Förslag till ny investeringsbudget för 2015 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 6 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 38 
 

Firmatecknare för Östra Göinge kommun  
Dnr: KS 2014/01181 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande, 

Sofia Nilsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Jonas Rydberg, kommunchef, 

Oscar Nilsson, ekonomichef, Kenneth Liedman, enhetschef, Bengt Gustafson, 

produktionschef, och Kerstin Wanstadius, enhetschef, två i förening, till 

firmatecknare för Östra Göinge kommun. 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut, KS 2012-05-02 § 97, angående firmatecknare 

upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny firmatecknare för ekonomichef Anne-Krestin Palmgren som 

slutar sin anställning i kommunen. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-02 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 8 
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§ 39 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun  
Dnr: KS 2014/01181 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser från och med 2015-03-16 och tillsvidare följande personer, 

två i förening, till firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: 

Oscar Nilsson, Linda Andersson, Anette Christensson, Fidan Halitaj, Lotta Olsson 

Jessica Nilsson och Petra Axelsson.  

 Kommunstyrelsen upphäver från och med 2015-03-16 tidigare beslut, KS 2011-06-08 

§ 145, om firmatecknare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I och med förändringar av befattningshavare på ekonomienheten fordras ett nytt beslut 

avseende firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-02 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 9 
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§ 40 
 

Östra Göinge Golfklubbs anhållan om armorteringsfrihet för 
lån och borgen för checkräkningskredit 
Dnr: KS 2014/00856 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb armorteringsfrihet på lånet om 

2 300 000 kronor till och med år 2020.  

 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb fortsatt ränte- och 

armorteringsfrihet på kommunens fordran om 1 800 942 kronor på klubben till och 

med år 2020. 

 Kommunfullmäktige beviljar Östra Göinge Golfklubb 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. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse observatören vid Östra 

Göinge golfklubbs styrelsemöten, samt att teckna nytt arrendeavtal med klubben. 

Förbehåll för beslutet 
Östra Göinge Golfklubb förutsätts att följa sin affärsplan och om så inte sker kan kommunen 

komma att ompröva sitt åtagande. 

Golfklubben förutsätts ta hjälp av Svenska Golfförbundet. 

Golfklubben ska erbjuda kommunen en observationsplats vid dess styrelsemöten.  

Golfklubben ska aktivt försöka lösa konflikten med grannarna. 

En långsiktig lösning för hanteringen av golfklubbens skulder till kommunen ska tas upp för 

beslut år 2020. 

 

Ann Ahlbin (S), Anders Bengtsson (S), Lena Olsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Annika 

Qvarnström (S) deltar inte i beslutet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge Golfklubb tog kontakt med förvaltningen i slutet av år 2012 med anledning av 

likviditetsproblem. Klubben hade under en längre tid arbetat med att dra ner på kostnaderna 

och nu fanns det inget mer att dra ner på. Klubben fick i uppgift att se över hur de skulle 
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kunna utöka sina intäkter och ta fram en långsiktig plan för detta. Förvaltningen tog kontakt 

med Svenska Golfförbundet och anordnade ett möte mellan klubbens styrelse och 

representant för Svenska Golfförbundet för att få hjälp i det fortsatta arbetet. Efter sommaren 

2013 fick klubben ett akut likviditets problem, vilket medförde att kommunstyrelsen gick in 

och förvärvade fastigheten Knislinge 15:59 för 500 000 kronor. Fastigheten omfattade 

klubbhuset och intilliggande byggnader. Samtidigt tecknades hyresavtal med klubben som 

innebar att de förhyrde tillbaka byggnaderna av kommunen. Klubben har sedan den bildades 

arrenderat området som banan är anlagd på av kommunen. 

 

Kommunen har från och med 2014-02-14 lånat ut 2 300 000 kronor till Östra Göinge 

Golfklubb. Klubben betalar en ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad plus 0,3 % 

och ska amortera 224 000 kronor per år på lånet. Räntan betalas kvartalsvis medan 

amorteringen sker en gång per år. Tidigare var kommunen i borgen för nämnda lån t.o.m. 

2014-12-31. Därtill har kommunen varit i borgen för en checkräkningskredit på 500 000 

kronor till och med 2014-12-31. Kommunen har en fordran om 1 800 942 kronor på klubben 

som har varit ränte- och amorteringsfritt till och med 2014-12-31. 

 

Östra Göinge Golfklubb har i skrivelse 2014-10-07 anhållit om en förlängning av kommunalt 

borgensåtagande för en checkkredit på 500 000 kronor, samt om fortsatt ränte- och 

amorteringsfrihet för en skuld på 1 800 942 kronor.  

 

Östra Göinge Golfklubb har på kommunens begäran tagit fram en affärsplan till och med 

2020, samt även en resultat- och kassaflödesbudget för åren 2015 – 2020.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-02-18 

 Resultat- och kassaflödesbudget för 2016 - 2020 

 Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2015 

 Östra Göinge Golfklubbs affärsplan  

 Östra Göinge Golfklubbs skrivelse 2014-10-07 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Göinge Golfklubb 
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§ 41 
 

Faktaunderlag för ägarombud inför årsstämmor 2015 - 
kommunala bolag 
Dnr: KS 2015/00329 

Kommunstyrelsens beslut 

 Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun hel- eller deläger sju aktiebolag; Göingehem AB, Östra Göinge 

kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge 

Vattentjänst AB, Kristianstad Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Ordinarie årstämmor hålls årligen och kommunen representeras vid dessa av ett av 

kommunstyrelsen utsett ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för 

respektive bolag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse SPU 2015-03-03 

 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årstämmor 2015 
 

Beslutet skickas till: 

Ombuden i kommunala bolag 

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 

Ordförande och vice ordförande i Göingehem AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets 

AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, 

Kristianstad Airport AB   
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§ 42 
 

Förslag till gallring i Kommunstyrelsens arkiv 
Dnr: KS 2014/00642 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att gallring av handlingar i Stöd och omsorgs arkiv, 

Bildnings arkiv och Ekonomienhetens arkiv får ske enligt arkivariens förslag i 

bilagan. 

 Kommunstyrelsen beslutar att gallringen får ske retroaktivt enligt bilaga från och med 

2009-04-01 och framåt. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gallring är en del av arkivvården. Varje kommunal myndighet beslutar själv om gallring i sitt 

arkiv om inte någon lag föreskriver annat. Gallring av handlingar som inte behövs i 

verksamheten eller är intressant för framtida forskning bör gallras efter viss tid för att spara 

utrymme och göra arkivet mer överskådligt. 

Enligt 12 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) skall alla personakter gallras fem år efter sista 

anteckningen. Undantag är de personakter där någon är född den femte, femtonde eller 

tjugofemte i varje månad samt personakter som rör adoption eller barns placering utom 

hemmet. De sistnämnda skall bevaras. 

Personakterna kan ofta vara mycket omfångsrika eftersom de innehåller kvitton, fakturor och 

annat som utgör underlag för utbetalning av stöd. 

Sedan en tid tillbaka råder stor platsbrist i Stöd och Omsorgs närarkiv. Ett sätt att minska 

volymerna vore att gallra ut de handlingar som endast har tillfällig betydelse, tidigare än de 

fem år efter sista anteckning som lagen föreskriver. Ett sådant beslut har fattats bland annat i 

Malmö stad. 

Handikappomsorgens, arbetsterapeuternas och hemtjänstens handlingar som kan gallras har 

förtydligats i gallringsutredningen för att kunna följas ute i verksamheterna. 

Ansökningarna till den kommunala vuxenutbildningen är omfattande och saknar betydelse 

när eleven har studerat färdigt. 

Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret är endast giltiga ett år och saknar därefter 

betydelse. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-01-20 
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 Gallringsutredning, kommunstyrelsens arkiv 2015-01-20 

 Revisorernas svar på remiss om gallring av handlingar i personakter rörande 

försörjningsstöd 2014-09-13 

 Ledningsutskottets beslut 2015-02-25 § 11 
 

Beslutet skickas till: 

- Maria Södergård, arkivarie 
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§ 43 
 

Kommunarkivets verksamhetsberättelse 2014 
Dnr: KS 2015/00013 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Arkivarien lämnar verksamhetsberättelse 2014 för kommunarkivet att godkännas av 

arkivmyndigheten. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-01-07 

 Ledningsutskottets beslut 2015-02-25 § 12 

 

 

Beslutet skickas till: 

Maria Södergård, arkivarie 
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§ 44 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2015/00052 

Kommunstyrelsens beslut 

  Delegationsordningen ändras enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Försäljning av tomtmark 

Vid försäljning av tomtmark för bostadsändamål tillämpas rutiner som ger tomtspekulant 

möjlighet att reservera en villatomt under högst sex månader. 

 

Vid förhandlingar om mark för industriändamål finns också ett behov av att kunna reservera 

mark eller ge förtursrätt till köp. Det kan vara i situationer då företag utreder och projekterar 

förutsättningar för lokalisering alternativt utbyggnad och expansion i anslutning till befintlig 

lokalisering.  

 

Beslut om försäljning av mark enligt fastställda taxor i överensstämmelse med gällande 

planbestämmelser är delegerat till enhetschef mark och exploatering i punkt 2.25 i 

kommunstyrelsens delegationsordning. Delegationen bör kompletteras med reservation av 

mark.  

 

Belägenhetsadresser 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkterna 2.34-2.35 är beslut gällande 

fastställande av belägenhetsadresser delegerat till enhetschef mark och exploatering. Då 

samhällsbyggnadsavdelningens GIS-verksamhet svarar för arbetet med fastställande av 

adresser föreslås att GIS-ingenjör och mätingenjör/GIS-tekniker utses till nya delegater.  
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Förslag till ändring av delegationsordning 
Övriga mark- och fastighetsärenden  

2.25  Försäljning av mark till bostads- 

eller industriändamål enligt 

fastställda taxor i 

överensstämmelse med gällande 

planbestämmelser.  

 

Förköpsrätt till tomt för 

bostadsändamål under högst 

sex månader samt förtursrätt 

till köp av mark för 

industriändamål under högst 

tre år. 

 

Avtal om markarrenden och 

nyttjanderätter för mark med 

avtalstid om högst fem år åt 

gången.  

Enhetschef Mark och  

exploatering  

   

-----------------------------------------

-------- 

-----------------------------------------

-------- 

-----------------------------------------

---- 

2.34  Beslut i ärenden om 

fastställande av 

belägenhetsadress och 

lägenhetsnummer  

§ 10,§ 11,  

Lag (2006:378) om 

lägenhetsregister  

Enhetschef Mark och  

exploatering  

GIS-ingenjör alt 

mätingenjör/GIS-

tekniker 

2.35  Beslut i ärenden om 

fastställande av 

belägenhetsadresser i  

övrigt  

Lag (2006:378) om 

lägenhetsregister  

Enhetschef Mark och  

exploatering  

GIS-ingenjör alt 

mätingenjör/GIS-

tekniker 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsavdelningen 2015-01-12 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 10 
 

Beslutet skickas till: 

Kenneth Liedman 

Daniel Persson 

Jimmy Karlsson 
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§ 45 
 

Ändring av detaljplan för Bastholmen genom tillägg 
Dnr: KS 2015/00181 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunchefen får i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Bastholmen 

samt att samråda/granska planförslaget med berörda genom standardförfarande (tidigare 

enkelt förfarande). 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

För området Bastholmen utanför Broby gäller idag en detaljplan där endast industri och 

lagerverksamheter medges. Bastholmens strategiska läge nära vägarna 119 och 19 gör 

området intressant för en etablering av drivmedelsförsäljning.  

 

Kommunen bör genom en planändring pröva möjligheten till drivmedelsförsäljning i 

området. Planändringen bör gälla för den södra delen av detaljplanen enligt utmärkning på 

kartskiss. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsavdelningen 2015-02-02 

 Kartskiss Bastholmens industriområde – drivmedelsförsäljning medges inom 

rödmarkerat område 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 13 
 

Beslutet skickas till: 

Linnea Widing, planarkitekt 
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§ 46 
 

Fördjupad översiktsplan för Broby 
Dnr: KS 2015/00185 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att påbörja planarbetet med fördjupning av 

översiktsplanen för Broby. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ett planarbete bör påbörjas med syfte att ta fram en samlad bild för Brobys utveckling 

gällande infrastruktur, bebyggelseutveckling, näringsliv, rekreation och service.  

 

Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Broby ska ta avstamp i de 

strategier som den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2012, tog fasta på. 

Planen för byn kommer sedan att fungera vägledande vid nya detaljplaner och vid prövning 

av bygglov enligt Plan- och bygglagen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsavdelningen 2015-02-03 

 Ledningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 14 
 

Beslutet skickas till: 

Linnea Widing, planarkitekt 
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§ 47 
 

Revidering av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2014-2025 
Dnr: KS 2015/00280 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun ställer sig bakom den gemensamma yttrande som tagits fram 

genom Skåne Nordost (SKNO); ”Skåne Nordost yttrande om revidering av Regional 

transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025”. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne har bjudit in Skånes kommuner med flera till samråd om revidering av den 

fastställda regionala planen för transportinfrastrukturen i Skåne 2014-2025. Den föreslagna 

revideringen syftar till en omfördelning av medel mellan åtgärdsområden i planen, men berör 

inte projekt i Östra Göinge kommun. Revideringen innebär att 100 miljoner kronor flyttas 

från namngivna projekt i planen och dessa läggs i bidragspotten för kollektivtrafik. Med den 

föreslagna revideringen skapas utrymme för statlig medfinansiering av projektet Spårvagn i 

Lund. Kommunerna inom SKNO föreslås lämna ett gemensamt yttrande över föreslaget om 

revidering av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Strategisk planering och utveckling, 2015-02-20 

 SKNO:s yttrande om revidering av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 

2014-2025, förslag 2015-02-10 

 
 

Beslutet skickas till: 

Samarbetskommittén Skåne Nordost 
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§ 48 
 

Svar på motion om att öppna fritidsgårdar i Glimåkra, Broby 
och Hanaskog 
Dnr: 2011/1140 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Wendel (V) har inkommit med motion om att fritidsgårdar öppnas i Glimåkra, Broby 

och Hanaskog, att kommunchefen får uppdrag att utreda olika lösningar på hur detta ska se 

ut, samt att dessa lokaler handikappanpassas så att alla ungdomar ges samma möjlighet till en 

aktiv fritid. 

 

Yttrande 
Idag har kommunen två fritidsgårdar; en i Knislinge och en i Sibbhult. Motionären föreslår 

att nya öppnas i Glimåkra, Broby och Hanaskog som skall fungera som mötesplaster där alla 

kan vara med, och att dessa mötesplatser drivs i kommunens regi eller av en förening. 

 

Strategin ”En bra start i livet” är under framtagning. En strategi vars syfte är att tydliggöra 

förutsättningar för barns- och ungdomars uppväxt inom åldersspannet 0-20 år. 

 

I uppdragshandlingen för strategin beskrivs bland annat att för att säkerställa en bra uppväxt 

för så många som möjligt är det viktigt att alla delar av de kommunala verksamheterna 

samverkar mot gemensamma mål. Men arbetet måste bedrivas tillsammans med andra aktörer 

utanför den kommunala organisationen. Genom att ha ett helhetsperspektiv och uppnå en 

samsyn kan en kraftsamling ske för att komma fram till uppsatta mål. 

 

Vidare i uppdragshandlingen för strategin beskrivs att det är viktigt att föra en aktiv dialog 

med målgruppen själv, en rad olika intresseorganisationer och medarbetarna på de olika 

nivåerna inom de kommunala verksamheterna.  

 

I dessa dialoger kan de framkomma synpunkter som kan ligga till grund för en fortsatt 

diskussion om fritidsgårdar. 

 

Kommunens översiktplan beskriver, bland flera viktiga faktorer, att mötesplatser är en 

förutsättning för levande byar och dess sociala liv. Mötesplatserna skall utformas så att de 

fyller sin sociala funktion som är viktig för hälsa och välbefinnande och för sammanhållning 

och integration. Kommunen skall i sin planering utgå från att vi behöver mötesplatser som 

passar olika grupper: ensamma, äldre, nyinflyttade, ungdomar, barnfamiljer med flera. 
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Ett beslut angående uppstart av eventuella nya fritidsgårdar i kommunen bör avvaktas till 

strategin är klar och beslut tas hur det fortsatta arbetet med strategin skall genomföras. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Verksamhet Bildning tjänsteskrivelse 2015-02-03 

 Motion från Joakim Wendel (V), 2011-10-12 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 10 
 

Beslutet skickas till: 

Joakim Wendel (V) 
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§ 49 
 

Svar på motion angående halalslakt. 
Dnr: 2013/1030 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen anses besvarad vad gäller halalslaktat kött. 

 Motionen avslås vad gäller stödjandet av lokala producenter.  
 

Beslutsmotivering 
Beträffande halalslaktat kött förekommer ibland att text/bön läses i samband med slakt 

(kyckling). 

Slaktmetoden som sådan följer aktuellt regelverk. 

 

Lagen om offentlig upphandling tillåter ingen särbehandling av leverantörer. Möjligt är att 

dela upp upphandlingen i delposter för att underlätta för mindre leverantörer. Detta görs 

redan. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Pethra Wagnell inkommit med en motion angående 

halalslaktat kött i kommunens verksamheter. 

Motionären menar att det inte är rimligt att tvingas äta kött som har en religiös innebörd och 

att det inte är miljömässigt rimligt att transportera kött från Danmark till kommunen. 
 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna att halalslaktat kött inte ska förekomma i kommunens 

verksamheter samt att kommunen ska stödja de lokala och närliggande köttproducenterna vid 

upphandling av kött 

 

Yttrande 
Halalslaktat kött förekommer inte i Östra Göinge kommun med det tillägget att vid 

kycklingslakt kan läsning ur religiös text förekomma. Om så skulle vara fallet påverkas inte 

köttets kvalitet och såväl slakt som djurskydds- och livsmedelshantering följer gällande 

regelverk. 

 

Transporter av kycklingkött kan inte reduceras då samtliga slakterier ligger på ungefär 

samma avstånd från Östra Göinge. 

 

Ett stödjande av lokala producenter är bara möjligt om dessa faktiskt lämnar offerter på de 

delposter som erbjuds och att dessa offerter är förmånligast i den totala bedömningen. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Produktion 2015-01-19 

 Motion 2013-11-05 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag till beslut 2015-02-25 § 9 
 

Beslutet skickas till: 

Pethra Wagnell (SD) 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2015-03-11 

Sida 27/27 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 
 

Redovisning av delegeringsbeslut, februari 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. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-03-02 
 
 


