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Tid och plats: 

 

Onsdag den 26 februari 2020, klockan 8:30-10:00 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Fredag den 28 februari 2020 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

7 - 14 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

 

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2002-02-28 

Datum då anslaget tas ned 2020-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Ekonomiredovisningar 
Mattias Larsson, ekonomichef, informerar om innehållet i det förslag till årsredovisning för år 

2019 som går upp till Kommunstyrelsen i mars. 

 

Han informerar även om situationen inom hemtjänsten. 

 

Ekonomichefen informerar även om det förslag till reviderad driftbudget för 2020 som går 

upp till Kommunstyrelsen i mars. 

 

Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om hur projektet nytt kommunhus fortskrider.  
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§ 7 
 

Yttrande samråd översiktsplan för Kristianstad stad 
Dnr: KS 2019/01825 

Planeringsutskottets beslut 

 Yttrande angående översiktsplan för staden Kristianstad godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kristianstad tar fram förslag till översiktsplan för staden Kristianstad och önskar synpunkter. 

För Östra Göinges del berörs framför allt fysiska åtgärder i staden som syftar till att stärka 

stråket Kristianstad-Östra Göinge-Älmhult/Växjö. Detta sammanfaller med Väg 19/23 och 

Helgeå vilka båda är viktiga mellankommunala intressen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 7 februari 2020 

 Samrådsförslag till översiktsplan för Kristianstad stad, daterat den 6 december 2019 
 

Beslutet skickas till: 

synpunkter.plan@kristianstad.se 

 

BN 15-1977 ÄÖP Staden 

Byggnadsnämnden  

291 80 Kristianstad 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2020-02-26 

Sida 6/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 
 

Köp av fastighet Hövdingen 27 
Dnr: KS 2020/00458 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Fastigheten Hövdingen 27, Köpmannagatan 1 i Broby, förvärvas för 9 850 000 kr enligt 

bifogat köpekontrakt och köpebrev. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Daglig verksamhet har idag verksamhet, i Lilla butiken/Broby och på 

kommunförrådet/Lunnom samt på Solsidan/Skogsbrynet/Sibbhult, med totalt 60 platser. Det 

finns ett behov av att utöka till 80 platser och samtidigt ska Solsidan rivas då 

Skogsbrynet/Sibbhult byggs om.. Idag har vi redan en kö till daglig verksamhet och därför 

behov av att köpa platser av andra kommuner, då våra egna lokaler inte räcker till. 

 

För att lösa huvuddelen av lokalbehovet föreslås att kommunen förvärvar Hövdingen 27 med 

adress Köpmannagatan 1 i Broby. I fastigheten är redan Lilla butiken inrymd medan 

resterande del tidigare har använts av Postnord. Byggnaden är uppförd 1978 med en lokalyta 

om 591 kvm. Vid ett förvärv kommer lokalerna att anpassas efter daglig verksamhets behov, 

vilket är inkluderat i köpeskillingen. 

 

Den ekonomiska nyttan av förvärvet är dels att kommunen inte kommer behöva köpa platser 

för daglig verksamhet av andra kommuner dels att det är billigare att äga och drifta lokaler 

själv än att vara hyresgäst. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ekonomi och Upphandlingsavdelningen, daterad den 6 februari 2020 

 Förslag till köpebrev 

 Förslag till köpekontrakt 
 

Beslutet skickas till: 

Tomas Wijk och Mikael Hansson 
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§ 9 
 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019 
Dnr: KS 2020/00437 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 2019 årsuppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och 

samverkan i Östra Göinge kommun godkänns. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån uppföljning av SAM i våra olika verksamhetsområden kan vi se att många av våra 

enheter har välfungerande struktur där SAM, arbete med likabehandling och att samverkan 

ingår som naturlig del i det dagliga arbetet. Årets uppföljning visar på en tillfredställande 

nivå inom samtliga områden, Naturlig del i verksamheten, Uppgiftsfördelning och kunskaper, 

Riskbedömningar, åtgärder och uppföljning samt inom AFS 2015:4. Fokus för våra 

verksamhetsområden blir att under 2020 fortsätta arbeta med vår samverkansstruktur som ger 

medarbetarna möjlighet till delaktighet och inflytande och dialog i enlighet med 

samverkansavtalet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att rusta våra chefer för 

att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap med fokus på att nå 

vårt frisknärvaromål på 95 %. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse HR-avdelningen, daterad den 5 februari 2020 

- Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM), likabehandling och samverkan 

i Östra Göinge kommun, daterad den 3 februari 2020 

 

 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg 
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§ 10 
 

Underlag inför årsstämmor 2020 med kommunala bolag 
m.fl. 
Dnr: KS 2020/00454 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag m.fl. godkänns. 

  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun hel- eller deläger 8 aktiebolag – Göingehem AB, Östra Göinge 

Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, Kristianstad 

Airport AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, SKL Kommentus AB och Inera AB. 

Dessutom är kommunen medlem i Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga 

Hem och Kommuninvest ekonomiska förening. 

 

Vid bolagens m.fl. årsstämmor representeras kommunen av ett av kommunstyrelsen utsett 

ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 6 februari 2020 

 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årsstämmor 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Ombuden i kommunala bolag, kooperativ hyresrättsförening respektive ekonomisk förening 

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 

Ordförande och VD i Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge 

Vattentjänst samt IT kommuner i Skåne AB 
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§ 11 
 

Upphävande av riktlinjer för pedagogisk måltid för personal 
inom barnomsorg och skola 
Dnr: KS 2020/00121 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
- Riktlinjer för pedagogisk måltid för personal inom barnomsorg och skola, antagna av 

KS 2010-03-25 § 19, upphävs. 

- Beslut om pedagogiska måltider för personal inom barnomsorg och skola, beslutat av 

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-10 § 41, upphävs. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Då riktlinjer för pedagogiska måltider inte har reviderats sedan år 2010, med ett 

grunddokument från år 2004, är dessa nu i stort behov av att uppdateras. I samband med 

översynen av dokumentet har noterats att det finns varierande dokumentsbenämningar och att 

en otydlighet uppstår kring beslutsnivån för dokumentet.  

 

Pedagogiska måltider är en arbetsuppgift som ingår i de dagliga rutinerna inom skola och 

förskola och därmed bör en rutin för pedagogiska måltider kunna revideras och fastställas på 

förvaltningsnivå. Därför upphävs nuvarande riktlinje och istället tar förvaltningen tar fram en 

rutin. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 10 januari 2020 

 

Beslutet skickas till: 

Cecilia Flood, VO-chef Utbildning och arbete 

Mia Karlsson, skolchef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Jenny Skagerholm, enhetschef måltid 
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§ 12 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2020/00029 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Förslaget till reviderad delegationsordning antas från och med den 13 mars och 

framåt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 20 kap. 19-23 §§ skollagen ska en hemkommun pröva ansökningar om att gå i 

kommunal vuxenutbildning. En elev kan välja att gå hos en annan kommun om denne så 

önskar, men måste då ansöka om detta till huvudmannen i fråga. Hemkommunen ska besluta 

om denne kommer stå för kostnaderna för eleven hos den externa utbildningsanordnaren eller 

inte. Om hemkommunen säger nej kan detta överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. 

Enligt 20 kap. 40 § skollagen har man möjlighet att begära prövning i kurser eller 

gymnasiearbete istället för att gå hela kursen. Detta görs idag av Göinge utbildningscenter 

och rektor behöver därför då delegation att besluta om detta.  

 

Rektor på Göinge utbildningscenter behöver nu snabbt få denna delegation, då delegation 

idag saknas. Därför fattas ett ordförandebeslut att delegationsordningen tillfälligt ändras 

mellan den 24 januari och den 13 mars 2020, då Kommunstyrelsens marssammanträde är. Då 

kan delegationsordningen stadigvarande antas. 
 

Delegationsordningen ändrades tillfälligt per ordförandebeslut den 24 januari till den 13 mars 

2020. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till om den ska gälla stadigvarande efter den 

13 mars. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 10 februari 2020 

 Ordförandebeslut, daterat den 24 januari 2020 

 Förslag till reviderad delegationsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 13 
 

Framställan till planeringsutskottet gällande beräkning av 
förlorad arbetsinkomst,  
Dnr: KS 2020/00350 

Planeringsutskottets beslut 

  beviljas ersättning för förlorad arbetsinkomst med  kr per 

timme för år 2020 eller fram till och med det att han styrker förändrad inkomst. 

 Vid förändrad inkomst ska  meddela kansliet detta och 

inkomma med en framställan om ny ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt KFS 14, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda, ska förtroendevalda styrka vilken 

inkomst de förlorad per timme genom att delta i förrättningar. Är man arbetstagare görs detta 

enligt en blankett som arbetsgivaren kan skriva under. Har man sina inkomster på annat sätt 

behöver man göra en framställan med det underlag man anser styrker den förlorade 

inkomsten, detta gäller exempelvis egenföretagare. Maxbeloppet man kan ersättas med per 

timme beräknas dock enligt grundbelopp/165 och avrundas uppåt till närmaste heltal. Detta 

blir  kr per timme för år 2020. Kan man inte styrka beloppet utan endast förlusten 

utbetalas en schablon på 0,2 procent av grundbeloppet per timme, vilket blir  kr år 2020. 

Planeringsutskottet hanterar sådana framställanden. 

 

 har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Underlaget han 

lämnat in är ett intyg ifrån Jörgen Nilsson på Ahnell & Partner Redovisningsbyrå AB, vilken 

har uppdraget som hans revisor. Enligt denne har han en inkomst från företaget på  kr 

från och med den 1 januari år 2020 där ett avdrag görs på  kr per timme vid frånvaro. 

Bedömningen är att underlaget styrker den förlorade inkomsten. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 29 januari 2020 

 Intyg från revisor, inkom den 29 januari 2020 
 

Beslutet skickas till: 

 

Lönefunktionen 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2020-02-26 

Sida 12/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 
 

Uppföljning av internkontroll per den 31 december 2019 
Dnr: KS 2019/00259 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 2019-

12-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2019 ska uppföljning göras inom områdena 

inköp och upphandling (köp från ramavtal), attest, beslut till betalning inom äldreomsorg, 

tillfredsställande projektdokumentation investeringsprojekt och tillfredsställande 

projektredovisning.  

 

Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god och förbättringar kan observeras för de 

områden som redovisas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 11 februari 2020 

 Rapport Attest 

 Rapport Beslut till betalning ÄO 

 Rapport investeringsredovisning 

 Rapport Köp från ramavtal 

 Rapport Tillfredställande projektdokumentation 
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