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Tid och plats: 

 

Onsdag den 7 december 2016, klockan 14:00-16:45 , Sessionssalen, 

kommunhuset i Broby 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 1:e vice ordförande 

Sofia Nilsson (C) 

Marie-Louise Fredin (KD), tjänstgörande ersättare 

Percy Eriksson (L) 

Martin Skagerholm (M), tjänstgörande ersättare 

Lena Dahl Wahlgren 

Anders Bengtsson (S), 2:e vice ordförande 

Sven-Arne Persson (S) 

Daniel Petersén (S), tjänstgörande ersättare (§§ 216-230) 

Curt Antonsson (S) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

  

Ersättare: Bo Lätt (S), (§§ 216-235) 

Roland Nilsson (V), (§§ 216-235) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 216-235) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 7 december 2016 kl. 16:00 i kommunhuset (§ 216) 

Måndagen den 13 december 2016 kl. 13:00 i kommunhuset (§§ 217-236) 

 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

216 - 236 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-12-07 § 216 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-07 

Datum då anslaget tas ned 2016-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-12-07 §§ 217-236 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-13 

Datum då anslaget tas ned 2017-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

 

Svenska stadsnät 
Utredare Tommy Johansson och Birgitta Krook-Larsson från Svenska Stadsnät informerar 

om fiberutbyggnaden i kommunen samt om det samarbetsavtal med Svenska Stadsnät som 

kommunen avser ingå. 

 

Göingehem 
Jerker Westdahl, ordförande i Göingehem AB, och Henrik Loveby, VD i detsamma, 

informerar om situationen i Göingehem och året som gått. 
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§ 216 
 

Förordnande av Kristianstad Österlen Airport AB som SGEI-
flygplats (Service of General Economic Interest)  
Dnr: KS 2016/01797 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar SGEI-förklaring för Kristianstad Österlen Airport AB. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt nya riktlinjer från Europeiska kommissionen för statligt stöd till flygplatser och nya 

villkor från 1 april 2016 för driftbidrag till icke statliga flygplatser krävs en anpassning och 

uppdatering av den SGEI-deklaration som ägarkommunerna till flygplatsen beslutat om 2015. 

Ett specifikt förordnande krävs med politiska beslut tagna i ägarkommunerna. Genom att 

ägarkommunerna antar den SGEI-förklaring som finns bifogat beslutsunderlaget i detta 

ärende förordnas Kristianstad Österlen Airport AB som SGEI- flygplats. Ett sådant 

förordnande är nödvändigt för att det fortsatt skall vara möjligt att stödja flygplatsen med 

offentliga medel.  

I den förklaring som Kommunfullmäktige antar fastställs att flygplatsen tillhandahåller 

allmännyttiga tjänster på ägarkommunernas uppdrag och vilka villkor som gäller för att 

tillhandahålla dessa tjänster samt flygplatsens förutsättningar och betydelse för regionen. Där 

redogörs också för ersättningsmekanismer för stödet och på vilket sätt ägaren beräknar, 

kontrollerar och följer upp. Det bedrivs verksamhet som dels är av allmännyttig karaktär, dels 

är rent kommersiell. Ett stöd som ges enligt SGEI förordnande får bara omfatta den 

allmännyttiga verksamheten, inte den kommersiella. Flygplatsen tillämpar en 

redovisningsmodell som tydligt åtskiljer verksamheter som betraktas som allmännyttiga från 

rent kommersiell verksamhet. 

 

Förslag på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar tillägg till förvaltningens förslag med att paragrafen förklaras 

omedelbart justerad. 
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Beslutgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag samt ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att styrelsen bifaller 

detsamma. 

Ordföranden ställer Patric Åbergs (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att 

styrelsen bifaller detsamma. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 25 oktober 2016 

 SGEI-förklaring, daterad den 7 oktober 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads kommun 

Kristianstad Österlen Airport AB 
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§ 217 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober 2016 
Dnr: KS 2016/00018 

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 oktober 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 90 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 oktober 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 218 
 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2016 
Dnr: KS 2016/00216 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2016 för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 8 november 2016 

 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 219 
 

IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 
Dnr: KS 2016/01874 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beviljar IT-kommuner i Skåne AB borgen med 15 miljoner kr, 

vilket motsvarar Östra Göinge kommuns ägarandel (1/3). 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

IT-kommuner i Skåne AB bildades den juli 2016 gemensamt av Höör, Hörby och Östra 

Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och 

utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa 

kommuner helägda bolag. Härmed ansöker IT-kommuner i Skåne AB om kommunal borgen 

med ett totalt belopp om 45 miljoner kr för övertagande av befintliga anläggningstillgångar 

och nyinvesteringar. Enligt bolagets ägardirektiv ska ägarna gå i borgen efter ägarandel för de 

lån som bolaget tecknar. Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25 procent av lånesumman. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 8 november 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 91 

 Följebrev borgenstak IT-kommuner i Skåne AB, daterat den 7 november 2016 

 Protokoll från IT-kommuner i Skåne AB:s styrelsemöte den 20 oktober 2016 
 

Beslutet skickas till: 

IT-kommuner i Skåne AB 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-12-07 

Sida 12/32 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 220 
 

Val av ägarombud till AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1 
Dnr: KS 2016/02026 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ingvar Nilsson (MP) utses till ägarombud för AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1 under 

perioden från extra bolagstämma till och med ordinarie årsstämma 2019. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Val av Östra Göinge kommuns ägarombud för AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 november 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Ingvar Nilsson (MP) 

AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1 
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§ 221 
 

Antagande av kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsordning 
Dnr: KS 2016/00126 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsordning av den 

1 april 2016 i sin helhet, inklusive två bilagor.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens information är idag till stor del digital och flödet av pappershandlingar minskar 

hela tiden. För att bevara den digitala information som finns i våra verksamhetssystem 

behövs ett e-arkiv. Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital 

information. I praktiken innebär det att handlingarna förvaras digitalt på en server istället för 

att skrivas ut på papper och förvaras i ett fysiskt arkiv.  

Införandet av ett e-arkiv är resurskrävande och bör genomföras tillsammans med andra 

kommuner. För att hantera utmaningen har Östra Göinge tillsammans med blanda annat våra 

grannkommuner Kristianstad, Hässleholm och Bromölla valt att ansöka om medlemskap i 

kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskapet ger kommunen tillgång till teknisk 

infrastruktur och den kunskap som behövs för att införa ett e-arkiv.       

För att erhålla medlemskap i Sydarkivera från 1 januari 2016 behöver kommunen anta 

förbundsordningen och välja en ledamot och ersättare till Förbundsfullmäktige. Val av 

ersättare och ledamot till Förbundsfullmäktige genomförs i separat beslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsordning med bilagor, daterad 1 april 2016 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 oktober 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 98 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson 

Maria Södergård 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige 
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§ 222 
 

Köp av fastigheten Broby 5:209 
Dnr: KS 2016/01725 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till köpekontrakt för fastigheten Broby 5:209, 

köpekontrakt för del av fastigheten Broby 59:1, samt avtal om anläggningsarrende för 

tankstation för drivmedel, och uppdrar åt kommunchefen att teckna avtalen. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen och näringslivsenheten har på kommunchefens uppdrag under 

en längre tid fört överläggningar med QStar Försäljnings AB om ett eventuellt köp av den 

centrala fastighet i Broby (Broby 5:209) som hyser mackbyggnad och pumpstation för 

drivmedel. Fastigheten har ett strategiskt läge och det bedöms viktig att kommunen får 

rådighet över fastigheten för en förnyad samhällsplanering. Överläggningarna har resulterat i 

ett förslag till avtal som medför att QStar på sikt flyttar sin pumpstation till en ny etablering 

vid Bastholmens industriområde, vilket även kan möjliggöra en publik mack för fordonsgas. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 11 oktober 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 92 

 Förslag till köpekontrakt för fastigheten Broby 5:209 

 Förslag till köpekontrakt för del av fastigheten Broby 59:1 

 Förslag till avtal om anläggningsarrende, Tankstation för drivmedel 
 

Beslutet skickas till: 

Kenneth Liedman 

Karl-Axel Hill 
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§ 223 
 

Detaljplan för Pensionatet 1 m.fl. 
Dnr: KS 2016/01793 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Pensionatet 1 m.fl. i Sibbhult med standardförfarande. Planförslaget ska samrådas och 

granskas med berörda parter. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har uttryckt en önskan att möjliggöra för försäljning av fastigheten 
Pensionatet 1 som i dagsläget är planlagd som A, allmänt ändamål. Då försäljning av 
fastigheten för annat än allmänt ändamål strider mot gällande detaljplan kommer det att 
krävas en planändring. I samband med denna ändring finns det även behov av att se 
över gällande planbestämmelser för omkringliggande fastigheter, detta då planen inte 
stämmer med verkligheten och det förekommer planstridigheter samt bestämmelser 
som förlorat sin aktualitet.  

 
Planförslaget bedöms inte vara av något större allmänt intresse då det främst rör sig 

om en anpassning av planen till dagens behov. Därför bedöms det vara lämpligt att 

planförslaget hanteras som standardförfarande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 25 oktober 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 95 

 Kartbilaga 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Ylva Hartman Magnusson 

Mikael Torberntsson 

Jonas Rydberg 
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§ 224 
 

Detaljplan för Trollacenter (Glimåkra 3:65 m.fl.) 
Dnr: KS 2016/01798 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Trollacenterområdet (Glimåkra 3:65 m.fl.) i Glimåkra med utökat planförfarande. 

Planförslaget ska samrådas och granskas med berörda parter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har som vision att utveckla området kring Trollacenter för att skapa ett tydligare 

stråk mellan området kring Trollacenter, Glimåkra centrum och de omkringliggande 

naturområdena. Eftersom kommunen bland annat vill möjliggöra för ett större parkområde 

med olika aktiviteter och det finns ett tillfälligt bygglov för en fotbollsplan inom området 

behöver gällande detaljplaner förändras. 

 

Viss del av planförslaget strider mot gällande översiktsplan från 2012 då det är utpekat som 

område för blandad bebyggelse. Dock pågår ett arbete med den fördjupade översiktsplanen 

(FÖP) för Glimåkra där området finns utpekat för rekreation vilket innebär att planförslaget 

kommer att följa FÖP:ens intentioner. 

 

Planförslaget kommer att hanteras med utökat planförfarande eftersom området kring 

Trollacenter är av betydande intresse för allmänheten och är inte förenligt med gällande 

översiktsplan. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 1 november 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 96 

 Kartbilaga 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark 

Jonas Rydberg 

Mikael Torberntsson 
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§ 225 
 

Detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1 
Dnr: KS 2016/01809 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1 i Broby med standardförfarande. Planförslaget 

ska samrådas och granskas med berörda parter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Det har blivit aktuellt med en utbyggnad av Lille Mats förskola mot grannfastigheten 
Broby 60:1 i öster. Den berörda delen av Broby 60:1 är idag dock planlagd som 
kryssprickmark som endast medger nybyggnation av uthus eller garage. I samband med 
detta finns det även behov av att se över gällande planbestämmelser för Skedstorken 8 
som idag är planlagd som A, allmänt ändamål, en beteckning som förlorat sin 
aktualitet. I planen föreslås även en kil av naturmark, N, ingå. Detta för att utgöra en 
naturlig gräns mellan skola och bostäder.  

 
Planförslaget bedöms inte vara av något större allmänt intresse, detta då det främst 

rör sig om en anpassning av planen till dagens behov och inte heller innebär några 

betydande förändringar i användning. Därför bedöms det vara lämpligt att 

planförslaget hanteras som standardförfarande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 27 oktober 2016 

 Ledningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 97 

 Kartbilaga 
 

Beslutet skickas till: 

Ylva Hartman Magnusson 

Jonas Rydberg 

Mikael Torberntsson 
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§ 226 
 

Omvandling av boendeform; Glimåkra HVB omvandlas till 
Glimåkra Stödboende.  
Dnr: KS 2016/01339 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunchefen får vid behov omvandla Glimåkras HVB-ungdomsboende till ett 

stödboende, samt vid behov avveckla verksamheten. 

 Kommunstyrelsens beslut den februari 2011 § 23 om ett HVB ungdomsboende i 

Glimåkra upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun driver HVB-boenden i Broby, Glimåkra och Sibbhult. 

Barnen/ungdomarna på boendena har mycket olika behov av stöd eftersom de har olika 

erfarenheter med sig och mognar olika fort, detta innebär att barn/ungdomar med helt olika 

behov av stöd bor tillsammans på HVB-hemmen. Staten har uppmärksammat problemet och 

inrättat en ny placeringsform som heter Stödboende för barn och ungdomar 16-20 år. 

Huvudsyftet med ett Stödboende är att under trygga former träna och förbereda den unge för 

ett självständigt boende och vuxenliv. Placeringsformen innebär större självständighet än vad 

som är möjligt i ett HVB-boende, den unge kan exempelvis bo i en lägenhet eller liknande 

boendelösning.  

 

Kommunens behov av HVB-platser har minskat samtidigt som det eventuellt behövs ett 

Stödboende i kommunen för att säkerställa att den unge får rätt stöd. Det innebär att några 

HVB-platser antingen måste omvandlas till stödboende eller avvecklas. Med anledning av 

detta vill förvaltningen se över om det finns behov av att omvandla Glimåkra HVB 

ungdomsboende till Stödboende eller om det ska avvecklas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 3 oktober 2016 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 44 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Christer Olsson, enhetschef 
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§ 227 
 

Utredning av förutsättningar att bedriva hemtjänst i annan 
regi 
Dnr: KS 2016/01832 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

helt eller delvis utföra hemtjänst i annan regi. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänsten i Östra Göinge kommun har under flera år uppvisat stora underskott. År 2015 

respektive 2014 uppgick underskotten till 8,4 miljoner kronor och år 2013 uppgick det till 

10,8 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelsen, dess utskott och förvaltningen har under flera år arbetat med åtgärder för 

att förbättra och effektivisera hemtjänstens verksamhet med syftet att uppnå en budget i ba-

lans. Verksamheten följs löpande upp och redovisas vid varje sammanträde med kommunsty-

relsens omsorgs- och utbildningsutskott och ledningsutskott, liksom vid sammanträden med 

kommunstyrelsen i dess helhet. Vid dessa tillfällen har de lösningar och förslag till åtgärder 

diskuterats, redovisats och förankrats som förvaltningen nu arbetar med, i form av en genom-

förandeplan.  

 

Trots att förvaltningen under 2015 och 2016, liksom tidigare år, vidtagit åtgärder för att 

vända den ekonomiska utvecklingen fortsätter kostnaderna inom hemtjänsten att ligga kvar 

på alltför höga nivåer. I delårsrapport 2016 prognosticeras underskottet för 2016 uppgå till 

7,2 miljoner kronor.  

 

Vid jämförelser med andra kommuner med likartade förutsättningar som Östra Göinge kom-

mun framkommer inte att hemtjänsten i Östra Göinge skulle vara underfinansierad i budget. 

Ersättningsnivån ligger snarare på en nivå bland de högre i riket. Problemet är att hemtjäns-

tens kostnader är så höga att de överskrider intäkterna och att de ligger kvar på sådan nivå 

trots olika åtgärder enligt handlingsplan för att förbättra kostnadsbilden. 

 

Samtidigt som kommunens hemtjänst går med underskott är hittillsvarande erfarenheter av 

externa utförare inom hemtjänst och äldreboende i Östra Göinge att de klarar att utföra upp-

draget för motsvarande ersättning som kommunens verksamhet med bibehållen kvalitet. 

 

Kommunens målsättning har hela tiden varit och är fortfarande att hemtjänst fortsatt skall 

drivas i egen regi. Arbetet med att vända kostnadsutvecklingen kommer därför att fortgå 

enligt den handlingsplan förvaltningen redovisat för kommunstyrelsen. 
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Förvaltningen menar dock att det är nödvändigt att, som ett sistahandsalternativ, kartlägga 

vilka andra möjligheter som eventuellt kan stå till buds om det trots allt visar sig inte vara 

möjligt att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet i egen regi. För att i en sådan eventuell 

framtida situation ha största möjliga handlingsfrihet föreslås att kommunchefen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis utföra hemtjänst i annan regi. 

 

Förslag på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) yrkar ändring på 

Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag med: 

”Att kommunchefen får i fortsatt uppdrag att vända kostnadsutvecklingen i hemtjänsten 

enligt den plan som redovisats för KS. 

Att synliggöra LOV-konsekvenser organisatoriskt och ekonomiskt.” 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller Omsorgs- och 

utbildningsutskottets förslag. 

 

Anders Bengtsson (S) begär votering. 

 

Votering 

Ordföranden förklarar att den som röstar för Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 

röstar JA och den som röstar för ändringsyrkandet från Anders Bengtsson (S), Sven-Arne 

Persson (S) och Lena Dahl Wahlgren (S) röstar NEJ. 

 

Siv Larsson (M)  JA 

Sofia Nilsson (C)  JA 

Mari-Louise Fredin (KD)  JA 

Percy Eriksson (L)  JA 

Martin Skagerholm (M)  JA 

Lena Dahl Wahlgren (S)  NEJ 

Anders Bengtsson (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Daniel Petersen (S)  NEJ 

Curt Antonsson (S)  NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD)  JA 

Patric Åberg (M)  JA 

 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag med 

siffrorna 7 röster för JA och 5 röster för NEJ. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson, Lena Dahl Wahlgren, Daniel Petersen och Curt 

Antonsson (samtliga tillhörande S) reserverar sig mot beslutet till förmån ändringsyrkandet 

från de tre förstnämnda. 
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Protokollsanteckning 
Roland Nilsson (V) ställer sig bakom Anders Bengtssons (S), Sven-Arne Perssons (S) och 

Lena Dahl Wahlgrens (S) ändringsyrkande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 1 november 2016 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut den 16 november 2016 § 45 

 Ändringsyrkande från Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Lena Dahl 

Wahlgren (S), daterat den 7 december 2016 
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§ 228 
 

Samverkansavtal mellan Östra Göinge kommun och Svenska 
Stadsnät AB 
Dnr: KS 2016/01967 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Östra Göinge kommun och 

Svenska Stadsnät AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har genom sin antagna Bredbandsstrategi fastlagt att tillgång till 

bredbandstjänster med hög kvalitet och hastighet idag är en förutsättning för effektiv offentlig 

förvaltning, framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och inte minst förenklad och 

förbättrad vardag för medborgaren. Det är därför viktigt att samtliga kommuninvånare har 

möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhället som växer fram. För att klara 

framtidens utmaningar och för att kunna få fördelar genom den digitaliserade utvecklingen 

krävs satsningar på en utbyggnad av fibernät som medger betydligt högre kapacitet. 

Kommunen har också slagit fast att förbättrade digitala kommunikationer stärker 

näringslivets konkurrenskraft och ökar medborgarnas valmöjligheter när det gäller arbete, 

utbildning, service och rekreation. 

För att verkliga ovanstående har kommunen fastställt som mål att senast i slutet av år 2020 

ska 95 % av kommunens alla hushåll och företag ha en möjlig tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s. 

För att realisera ovanstående ambitioner på bästa och mest kostnadseffektiva sätt har 

kommunen funnit att en samverkan med en aktör på marknaden är en nödvändig 

förutsättning. Aktören ska vara lokalt etablerad och ha långsiktiga, ekonomiska och tekniska 

stabila samt säkra möjligheter att säkerställa en utbyggnad och drift av ett öppet, heltäckande 

och konkurrensneutralt nät. 

Mot bakgrund av detta, samt det faktum att den snabba utvecklingen av data- och teletjänster 

framkallar ett behov av en kraftfull utbyggnad av fiberaccesser, har det arbetats fram ett avtal. 

Det innebär att parterna ska ingå ett långsiktigt icke exklusivt samarbete för att så många som 

möjligt av kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till en IT-

infrastruktur. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 24 november 2016 

 Samverkansavtal mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät AB 
 

Beslutet skickas till: 

Svenska Stadsnät AB 
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Lina Rosenstråhle, Samhällsbyggnadschef 

Anna Bertram, verksamhetschef Strategi och tillväxt 

Karl-Axel Hill, Näringslivschef 

Henrik Arvidsson, Enhetschef 

Peter Gripner, Enhetschef 

Cecilia Alvesson, VD IT kommuner i Skåne AB 

Tommy Johansson, utredare 
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§ 229 
 

Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru 
Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade 
stenskulpturer  
Dnr: KS 2016/02030 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Avkastningen från Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond på 40 000 kr ska 

användas till uppställning av Goro Suzukis stenskulpturer i Broby. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016 § 97 att godta en donation bestående av 

fyra stenskulpturer från Goro Suzukis kvarlåtenskap för utsmyckning av offentlig miljö i 

Broby. I samband med att stenskulpturerna placeras ut i Brobys stenskulpturpark uppstår en 

kostnad för markbearbetning, fundament och socklar. För att täcka kostnaden har 

förvaltningen ansökt om samt beviljats 40 000 kr ur Överste och fru Adolf Johnssons 

minnesfond. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 30 november 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Helena Zeberg, kulturansvarig  

Jan Carlson, enhetschef kultur och fritid  

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef 
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§ 230 
 

Medborgarlöfte och samverkanöverenskommelse mellan 
Östra Göinge kommun och polisen 
Dnr: KS 2016/02034 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelsen och medborgalöftet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det övergripande syftet med samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet, är att 

polisen och kommunen, genom nytänkande och utvecklat samarbete ska minska antalet brott 

och därigenom öka tryggheten i Östra Göinge. Löftet som polisen och kommunen avger till 

kommunmedborgarna ska genomföras under år 2017, efter utvärdering ska ett nytt löfte tas 

fram för år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 december 2016 

 Samverkansöverenskommelse 

 Medborgarlöfte 2017 

 
 

Beslutet skickas till: 

Polisen Broby 
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§ 231 
 

Extern prissättning av måltider 2017 
Dnr: KS 2016/01897 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen justerar priser för externa måltider inom måltidsverksamheten från 

och med den januari 2017 i enlighet med föreslagen prislista. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för måltidsenhetens produktion har stigit under år 2016. Framför allt 

löneökningar och ökade råvarukostnader har bidragit till detta. 

 

Den nya prissättningen behöver träda i kraft från 1 januari 2017.  

I samband med höjningarna av portionspriser kommer även övrigt sortiment i 

äldreomsorgens restaurang och cafeteria att vid behov räknas upp av måltidsenheten. 

 

Yrkanden 
Percy Eriksson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 17 november 2016 

 Förslag till externa portionspriser 2017 
 

Beslutet skickas till: 

Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef 

Jenny Skagerholm, enhetschef måltid 

Caisa Leo-Malmberg, ekonom 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetsområdeschef 
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§ 232 
 

Delegeringsbeslut för redovisning i december 2016 
Dnr: KS 2016/00143 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

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, november månad 

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, oktober månad 

 Jämkning av hyresavgift oktober månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, försörjningsstöd, utredning/behandling, annat bistånd, 

förhandsbedömning oktober månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning november månad 

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2016-12-07 

Sida 28/32 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Individutskottets protokoll från den 9 november 2016 §§ 265-266, 268-276, 278-285 

 Ledningsutskottets protokoll från 16 november 2016 § 93 

 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse, daterad den 21 november 2016 
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§ 233 
 

Meddelanden till för redovisning i december 2016 
Dnr: KS 2016/01836 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inkomna meddelanden redovisas; 

 

IT-kommuner i Skåne AB 

1. Protokoll från styrelsemöte den 20 oktober 2016 

2. Protokoll från styrelsemöte den 17 november 2016 

 

 

Länsstyrelsen Skåne 

3. Information: Kungörelse av lokala föreskrifter 
 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse, daterad den 21 november 2016 
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§ 234 
 

Uppföljning av hemtjänsten för redovisning i december 
2016 
Dnr: KS 2016/00653 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen ska vid varje månad redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med att 

utveckla hemtjänstens verksamhet fortlöper. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 december 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lisa Simonsson, VO-chef Hälsa och omsorg 
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§ 235 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande beslut att ingå avtal och bevilja bidrag inom 
enheten kultur och fritid 
Dnr: KS 2016/00024 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 5 

december 2016.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nuvarande delegationsordningen har befattningarna fritidsansvarig och kulturansvarig 

delegation att ingå avtal och bevilja bidrag. Detta begränsar enhetschefens möjlighet att fullt 

ut ta ansvar för sin budget och leda verksamheten. Genom att i delegationsordningen 

förtydliga att det är enhetschefens som har rätt att ingå avtal och bevilja bidrag blir 

ansvarsfördelningen mellan medarbetare och chef tydlig.  

 

Förslaget är att delegat för punkt 3.54-56 och 3.60 ändras från fritidsansvarig respektive 

kulturansvarig  till enhetschef kultur och fritid.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 december 2016 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 5 december 2016  
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlssson, Enhetschef Kultur och Fritid  

Helena Zeberg, Kulturansvarig 

Therese Svensson Collin, Fritidsansvarig 
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§ 236 
 

Faderskapsutredning jml 11 kap. 1 § socialtjänstlagen med 
hänvisning till 2 kap. 1 § föräldrabalken 
Dnr: KS 2016/01939 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
 

 

 


