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Tid och plats: 

 

Tisdag den 30 april 2019, klockan 8:00-09:10 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Daniel Jönsson (M), tjänstgörande ersättare 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S), ordförande 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunchef 

  

Justerare Daniel Jönsson (M) 

  

Justeringens utförande Tisdag den 30 april 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

23 - 28 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Anders Bengtsson (S) 

  

Justerare Daniel Jönsson (M) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-04-30 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-30 

Datum då anslaget tas ned 2019-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Rekryteringar 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om slutfasen i rekryteringen av ny stabschef och 

den nya annonsen som näringslivssamordnare. 

 

Ekonomi 
Oscar Nilsson, ekonomichef, informerar om ekonomi prognosen från SKL. 

 
Näringslivsstrategi 
Rebecca Ohlsson, EU-samordnare, informerar om förändrad tidsplan för arbetet med 

näringslivsstrategi utifrån nya data som behöver analyseras. 
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§ 23 
 

Svar på remiss (SOU 2018:74) Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
Dnr: KS 2019/00311 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen yttrar sig över remissen ”Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” i enlighet med bifogat förslag till 

yttrande. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har valt att yttra sig över ”Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”. Remissvar ska ha inkommit till 

Finansdepartementet senast 17 maj 2019. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 4 april 2019 

 Förslag till yttrande 
 

Beslutet skickas till: 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se (i word-format) 

– Ange diarienummer Fi2018/03212/K och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet 
 
 

 

  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 24 
 

Försäljning av del av Broby 60:1 
Dnr: KS 2019/00578 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunstyrelsen godkänner ”Avtal om överlåtelse av del av fastighet” och uppdrar 

åt kommunchefen att verkställa försäljningen. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun äger idag ett mindre markområde om cirka 3900 kvm i Nöbbelöv. 

Markområdet är idag till största delen skogbevuxet. På grund av dess ringa areal och 

placering intill riksväg 19 är det inte en rationell äga för kommunen. Trafikverket har behov 

av mark för kompensationsåtgärder då delar av naturreservat Matsalycke tas i anspråk när 

riksväg 19 byggs om. Trafikverket har därför inkommit med en förfrågan om att förvärva 

markområdet. Markområdet har värderats av Värderingsbyrån till 56 000 kr i mars månad 

2019. Då markregleringen är en av ett flertal fastighetsregleringar för att möjliggöra utökning 

av naturreservat Matsalycke sker reglering av den kommunlaägda marken till en privatägd 

fastighet. Trafikverket ansöker om och bekostar samtliga förrättningskostnader.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnads, daterad den 5 april 2019 

 Förslag till avtal om överlåtelse av fastighet 

 Värdeutlåtande från Värderingsbyrån 

 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 25 
 

Verksamhetsuppföljning Lindgården (Vardaga) 
Dnr: KS 2019/00581 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Verksamhetsuppföljningen för Lindgården (Vardaga) godkänns. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Den sammantagna bedömningen är att Lindgården har väl utarbetade rutiner men att dessa 

inte alltid följs. De områden som särskilt sticker ut är avvikelsearbetet enligt SoL och den 

sociala dokumentationen. Avvikelsearbetet är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Grundliga utredningar kan ge svar som kan medverka till högre kvalitet och trygghet för 

kunder. 

 

Sammanfattande åtgärder 

 Verksamheten ska arbeta med sitt avvikelsearbete och implementera detta i hela 

personalgruppen. Det är viktigt att personalen känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet 

och har insikt om att det inte handlar om att finna syndabockar. 

 Vad gäller social dokumentation ska verksamheten tillsammans med kommunen 

säkerställa att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig och följer gällande 

föreskrift  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 27 mars 2019 

 Verksamhetsuppföljning för Lindgården (Vardaga) 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 

Monica Dahl 

Anneli Flink 

Liselott Nilsson-Klang Lindgården, Vardaga 
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§ 26 
 

Firmatecknare för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/00582 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar utse Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande, 

Daniel Jönsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande, Jonas Rydberg, 

kommunchef, Oscar Nilsson, ekonomichef, Katarina Brännlund, 

Verksamhetsområdeschef HR och digital utveckling, Mikael Torberntsson, 

verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad, Henrik Arvidsson, enhetschef, två i 

förening, till firmatecknare för Östra Göinge kommun.  

 Kommunstyrelsens tidigare beslut (§ 167/2016) angående firmatecknare upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny firmatecknare efter förändring av uppdrag efter valet samt 

förändring av förvaltningens organisation. Sofia Nilsson och Anna Bertram tas bort, Daniel 

Jönsson läggs till. Mikael Torberntsson står kvar i ny egenskap av Verksamhetsområdeschef 

för Samhällsbyggnad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 27 mars 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Daniel Jönsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande 
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§ 27 
 

Utställning av översiktsplan 2019 för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/00638 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen och utställningsförslaget till 

översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut planförslaget enligt plan- och 

bygglagen. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att kommunens översiktsplan från 2012 ska 

aktualiseras.  För att politiskt leda och förankra arbetet tillsattes en tillfällig beredning med 

representation från alla partier i kommunfullmäktige. Det praktiska arbetet i förvaltningen har 

genomförts av en arbetsgrupp från Samhällsbyggnadsavdelningen och från Strategi och 

tillväxt. Under ledning av den tillfälliga översiktsplaneberedningen har ett samrådsförslag 

tagits fram som varit utställt för samråd 15 maj – 15 augusti 2018.  

 

Under samrådet genomfördes en bred dialog med medborgare, föreningar och 

intressegrupper. Öppna dialogmöten har genomförts i de fem största byarna. Särskilda 

dialogmöten har genomförts med elevrådet vid Göingeskolan, Idrottsalliansen, pensionärs- 

och handikappråden och elever vid Svenska för invandrare (SFI). Översiktsplaneberedningen 

var också närvarande vid Broby marknad för dialog kring förslaget till ny översiktsplan. Det 

har varit möjligt att lämna synpunkter via kommunens hemsida och sociala medier. Särskilda 

samrådsmöten har genomförts med länsstyrelsen och med övriga myndigheter och 

kommuner. 

 

Efter genomfört samråd avslutade den tillfälliga översiktsplaneberedningen sitt arbete i 

september 2018 och överlämnade i samband därmed  samrådsförslag och inkomna 

synpunkter till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i enlighet med plan- och 

bygglagen. 

 

Under samrådet inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen som 

är en del av utställningshandlingarna. Flera synpunkter har föranlett anpassning och ändringar 

och finns nu inarbetade i föreliggande utställningsförslag. Bland annat har 

miljökonsekvensbeskrivningen utvecklats och omarbetats i enlighet med länsstyrelsens 

synpunkter.  
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Enligt Plan- och bygglagen ska kommunstyrelsen nu, efter genomförda revideringar,  besluta 

att ställa ut förslaget för granskning. Granskningstiden ska vara minst två månader.  

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 3 april 2019 

 Utställningshandlingar:  

o Samrådsredogörelse 

o Förslag till översiktsplan för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 28 
 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS 
Dnr: KS 2019/00647 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12 § 181 hävs. 

 Ekonomisk ersättning för personlig assistans ges utifrån underlag som styrker 

kostnaden, med maximalt det statliga schablonbeloppet enligt förordning om 

assistansersättning för det år då ansökan kom in. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har idag 22 assistansärenden enligt socialförsäkringsbalken, där 

kommunen betalar de första 20 timmarna/veckan och Försäkringskassan står för den del som 

överstiger 20 timmar. I dessa ärenden kontrollerar Försäkringskassan underlagen och beviljar 

därefter assistansbolagen ersättning enligt den statliga schablonen.  Schablonen fastställs 

varje år av regeringen i förordning om assistansersättning. För år 2019 är schablonen 299 

kronor i timmen. Försäkringskassan fakturerar sedan kommunen med detta belopp, vilket 

utbetalas i samtliga dessa ärenden. 

 

För att ha rätt till ekonomisk ersättning för personlig assistans av Försäkringskassan krävs att 

en persons grundläggande behov överstiger 20 timmar/vecka, i annat fall hänvisas till 

kommunens socialtjänst, och ersättning ges då enligt LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade). Det totala behovet av personlig assistans kan dock överstiga 20 

timmar/vecka (grundläggande behov + övriga behov). Dessa ärenden lyfts utifrån nuvarande 

delegationsordning till individutskottet. Östra Göinge kommun har i dagsläget tre ärenden 

gällande ekonomisk ersättning för assistans där de grundläggande behoven uppgår till mindre 

än 20 tim/vecka. I dessa ärenden har Kommunstyrelsen 2016 fattat beslut om att en lägre 

schablon ska gälla, nämligen den kostnad som kommunen har för assistans utförd i egen regi, 

för 2019 gäller 250 kr/tim. Om kostnaden överstiger denna summa ges ett avslag för del av 

fakturan.  
 

 

Det finns ett rättsfall ifrån Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att en kommun kan 

kräva att anordnaren belägger varför dennes kostnader uppgår till det statliga 
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schablonbeloppet. Tidigare praxis har gjort gällande att en kommun alltid ska utgå ifrån att en 

anordnares fakturerade belopp är skäligt upp till och med den statliga schablonen.  

Emellertid har kommunens beslut utifrån den nya rättspraxisen överklagats. Det ena ärendet 

har prövats av både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, som gett den enskilda rätt till den 

högre ersättningen eftersom underlag styrker kostnaden och ersättningen som begärs 

understiger det statliga schablonbeloppet. Förvaltningen har hävdat att de administrativa 

kostnaderna hos assistansbolaget överstiger kommunens administrativa kostnader och därför 

inte är rimliga, vilket domstolen inte håller med om. Det andra ärendet har förvaltningsrätten 

också hanterat och valt att återvisa till förvaltningen för förnyad handläggning, det är alltså 

inte möjligt att överklaga beslutet. I domen står hur kommunen bör handlägga ärendet och att 

det bedöms vara rimliga kostnader om underlagen styrker att kostnaden understiger det 

statliga schablonbeloppet. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 april 2019 

 Kommunstyrelsens beslut den 12 oktober 2016 § 181 
 

Beslutet skickas till: 

IFO 
 
 

 

 


