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Tid och plats: 

 

Onsdag den 11 december 2019, klockan 15:00-16:45, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Sommer (M), tjänstgörande ersättare, (§§ 128-137, 140, 142-148) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Caroline Biltmo (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Anette Westerholm (C), (§§ 128-140, 142-145) 

Miklos Liewehr (S), (§§ 128-140, 142-145) 

Mikael Christersson (SD), (§§ 128-140, 142-145) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 128-145) 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef (§§ 128-145) 

Mattias Larsson, ekonomichef (§§ 128-145) 

Per Erlandsson, VD (§ 128) 

Tomas Carvonen, planeringansvarig (§ 128-131) 

Sandra Cornmark, planarkitekt (§ 128-129) 

Sven Bolling (M), kommunrevisor, (§§ 128-145) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Fredag den 13 december 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

128-140, 

142-148 

  

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 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-13 

Datum då anslaget tas ned 2020-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Tid och plats: 

 

Onsdag den 11 december 2019, klockan 15:00-16:45, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Sofia Sommer (M), tjänstgörande ersättare 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Caroline Biltmo (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Anette Westerholm (C) 

Miklos Liewehr (S) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Sven Bolling (M), kommunrevisor 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 11 december 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragraf 

 

141 

  

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 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-11 

Datum då anslaget tas ned 2020-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 

 

Kommunchefen informerar 
 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om rekryteringen av ny HR-chef där tjänsten nu 

tillsatts, samt tillfällig chef för lönenheten. 

 

Han informerar även om hur arbetet med nytt kommunhus fortskrider. 

 

Han informerar även om Färe industricenter.  
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§ 128 
 

Avfallstaxa 2020 
Dnr: KS 2019/01636 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Förslaget till avfallstaxa 2020 för Östra Göinge kommun antas att gälla från och med 

den 1 januari 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge Renhållningsbolag AB (ÖGRAB) har lämnat ett förslag till ny avfallstaxa för 

2020. Förändringarna innebär bland annat att gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och 

verksamheter ges möjlighet till 660 liters behållare för plast och pappersförpackningar samt 

att deras möjliga tömningsintervall för glas utökas till att omfatta även åtta veckor. 

 

Föreslagen taxa innebär, förutom de förändringar som ses i ”Sammanställning av ändringar 

förslag till ny avfallstaxa för 2020”, en generell höjning av taxan med 2,3% gentemot 2019 

års taxa. Höjningen följer Avfalls Sveriges index för hushållsavfall. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 25 november 2019 

 Förslag till avfallstaxa för Östra Göinge kommun 

 Sammanställning av ändringar förslag till ny avfallstaxa för 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 

ÖGRAB 

Hemsida 
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§ 129 
 

Antagande av översiktsplan för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/01628 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 Kommunfullmäktige upphäver fördjupade översiktsplaner för Broby, Glimåkra 

respektive Knislinge (§ 30/2017, § 29/2017 respektive § 79/2014). 

 Kommunfullmäktige upphäver vindbruksplan, antagen i § 67/2012. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är kommunens verktyg för helhetssyn och långsiktighet. Den visar hur Östra 

Göinge ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden, samt hur olika intressen 

som rör användningen av mark och vatten ska vägas mot varandra. Den beskriver hur den 

bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas samt hur kommunen avser stärka byarna 

och landsbygden. Med bred förankring och tyngd som Kommunfullmäktiges viktigaste beslut 

för den långsiktiga utvecklingen blir planen styrande för alla kommunala verksamheter och 

bolag. Planen ger också riktlinjer för detaljplaner, bygglov, investeringar, och strategiska 

markförvärv.  

 

Efter genomfört samråd och utställning överlämnas härmed förslag till översiktsplan 2020-

2035 för antagande. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 1 november 2019 

- Översiktsplan, antagandeversion (särskilt utlåtande är inbakad) 

- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 59 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen m.fl. enligt sändlista. 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-12-11 

Sida 10/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 
 

Slutligt genomförande av modernisering av Östra Göinge 
kommuns äldreboenden med kooperativ hyresrätt samt 
försäljning av del av Broby 60:1 samt Mickel Göing 13 
Dnr: KS 2019/00132 

Kommunstyrelsens beslut 

 Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående 

förslag ger Kommunstyrelsen kommunens representanter i styrelsen för 

Göingebygdens Trygga hem i uppdrag att tillse att föreningen å sin sida fattar 

nödvändiga beslut och genomför de åtgärder som föranleds av Kommunfullmäktiges 

beslut.  

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

 Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till ny- och ombyggnad av vård och 

omsorgsboendet på fastigheten Skogsbrynet 1, i enlighet med i förslagshandling i 

detta ärende. Därefter genomför Göingebygdens trygga hem en om- och nybyggnad i 

enlighet med förslagshandlingen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter fastighetsreglering sälja del av fastigheten 

Broby 60:1 samt fastigheten Mickel Göing 13 i Broby för 12,2 miljoner kronor till 

Göingebygdens trygga hem, i enlighet med senare upprättat köpekontrakt mellan 

föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en om- och nybyggnad i 

enlighet med förslagshandling i detta ärende 

 Göingebygdens trygga hem ersätter Östra Göinge kommun för eventuella kostnader 

för återföring av moms gällande den del av fastigheten Broby 60:1 som överlåts till 

föreningen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att Östra Göinge kommun tecknar samverkansavtal med 

Göingebygdens trygga hem för Lindgården inom den del av fastigheten Broby 60:1 

som överlåts till föreningen. 

 Kommunfullmäktige beslutar lämna utökad kommunal borgen till kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem för den totala produktionskostnaden 

om 435,0 miljoner kronor. (Tidigare lämnad kommunal borgen 188,0 miljoner 

kronor). 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att tillsammans med Riksbyggen bilda en 

kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens trygga Hem. Föreningens uppdrag 

är att rusta upp och modernisera kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden till en 

modern och ändamålsenlig standard för att därefter äga och förvalta vård-, omsorgs, och 

trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare. I föreningens styrelse ingår 

både kommunen och Riksbyggen. 

 

Upprustning och modernisering av äldreboendena är tänkt att ske i två steg. Genom beslutet 

2015 överlät kommunen Västanvid i Knislinge och Skogsbrynet i Sibbhult till 

Göingebygdens trygga hem. När det gäller Broby tecknades en avsiktsförklaring mellan 

kommunen och Riksbyggen som innebar att när vissa frågeställningar klarats ut skulle man 

gemensamt gå vidare med syftet att överlåta även Lindgården till Göingebygdens Trygga 

Hem.  

 

Att man 2015 landade i en lösning som innebar att hela projektet skulle genomföras i två steg 

beror på att kommunen och Göingehem äger var sin del av Lindgården. Vid tillfället för 

Kommunfullmäktiges beslut 2015 betraktades det som en förutsättning för att slutföra 

projektet i sin helhet att först överlåta Göingehems fastighet (Mickel Göing 12) till 

kommunen för att därefter överlåta hela äldreboendet till den kooperativa 

hyresrättsföreningen.  

 

Fram tills nyligen var förutsättningarna för överlåtelsen mellan Göingehem och kommunen 

föremål för diskussion. Men nu har man kommit fram till en lösning som skiljer sig något 

från tidigare tankegångar, vilket innebär nya förutsättningar för projektets slutförande. 

 

De nya förutsättningarna är att Göingehem behåller sin del av Lindgården, den så kallade D-

delen på fasigheten Mickel Göing 12. Det ger möjlighet att bygga om fastigheten till 

tillgängliga bostäder för till exempel seniorer. Enligt kommunens 

bostadsförsörjningsprogram och befolkningsprognos kommer behovet av denna form av 

mellanboende för äldre att öka framöver.  

 

I stället för att överlåta hela Lindgården till Göingebygdens trygga hem är det alltså nu 

aktuellt att överlåta enbart de delar som kommunen äger, för ny- och ombyggnad till moderna 

vård- och omsorgsboenden. De fastigheter som är aktuella att överlåta är del av Broby 60:1 

(gamla Lindgården) samt Mickel Göing 13. Eftersom Broby 60:1 är en så kallad 

samlingsfastighet så kommer överlåtelsen också att kräva fastighetsreglering. Mickel Göing 

13 överlåts för att skapa möjlighet till en rationell lösning av behovet av infart och parkering.  

 

När det gäller upprustning och ombyggnad av kommunens övriga två äldreboendena är 

situationen att Västanvid pågår och beräknas vara färdigställt till våren 2020 medan 

Skogsbrynet ännu inte är påbörjat. 

 

Mot bakgrund av ovanstående - och i enlighet med avsiktsförklaringen från 2015 - gav 

Kommunstyrelsen i mars 2019 kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-12-11 

Sida 12/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

slutligt politiskt ställningstagande i Kommunfullmäktige, när det gäller att slutföra 

modernisering av kommunens vård- och omsorgsboenden.   

 

För att ta hänsyn till förändrad demografi och verksamhet innefattade uppdraget även att se 

över och revidera planerna för Skogsbrynet för att säkerställa att helhetslösningen för alla 

särskilda boenden i Östra Göinge möter de behov som finns idag och i framtiden. 

 

Uppdraget har i stort inneburit att: 

 

- Ta fram förslag att överlåta nu aktuella delar av Lindgården, i Broby, till 

Göingebygdens Trygga hem, i enlighet med avsiktsförklaring mellan Östra Göinge 

kommun och Riksbyggen, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-12-17. 

 

- Uppdatera befintliga handlingar och planer för Skogsbrynets, i Sibbhult, ombyggnad 

utifrån aktuella förutsättningar. 

 

- Utreda och föreslå utformning och dimensionering av vård- och omsorgsboendena på 

Lindgården och Skogsbrynet utifrån aktuella förutsättningar och beräkningar av 

antalet äldre framöver. 

 

- Föreslå en övergripande tidplan för den samlade ny- och ombyggnaden av Lindgården 

och Skogsbrynet. 

 

- Utifrån aktuella förutsättningar ta fram de handlingar och underlag i övrigt som 

uppdraget kräver. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 november 2019 

 Projektgruppens rapport: Slutligt genomförande av modernisering av Östra Göinge 

kommuns äldreboende med kooperativ hyresrätt, 2019-11-04. 

 Bilaga 1A: Plan 0-3, Lindgården 

 Bilaga 1A: Situationsplan, Lindgården 

 Bilaga 1B: Plan 0-1, Skogsbrynet 

 Bilaga 1B: Situationsplan Skogsbrynet 

 Bilaga 2: Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1 

 Bilaga 3: Föreningens långtidsbudget år 1-10, år 20, 30, 40, 50 

 Bilaga 4: Samverkansavtal, Lindgården i Broby 

 Bilaga 5: Flyttkedja SÄBO 
 

Beslutet skickas till: 

Göingebygdens Trygga hem 

, Riksbyggen @riksbyggen.se) 
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§ 131 
 

Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med 
krisberedskap 
Dnr: KS 2019/01796 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap antas. 

 Dokumentet gäller för mandatperioden 2019-2022 och under första året på kommande 

mandatperiod i väntan på att ett nytt styrdokument tas fram. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” mellan Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsydd och beredskap (MSB) för perioden 2019-

2022 ska kommunerna ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.  

Syftet är att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i 

överenskommelsen mellan SKL och MSB. Styrdokumentet ska ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 

innehålla: 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i Östra Göinge kommun.  

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden.  

Styrdokumentet syftar även till att uppfylla de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt 

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Ett viktigt syfte med styrdokumentet är därutöver att visa hur kommunen tar hand om det 

åtgärdsbehov som framkommit genom den risk och sårbarhetsanalys (RSA), som 

kommunerna enligt LEH är skyldiga att göra och översätta detta behov till de åtgärder som 

kommunen avser vidta under mandatperioden. 

 

Utöver styrdokumentet ska kommunerna enligt överenskommelsen även ta fram: 

 

 Ett reglemente för krisledningsnämnden. 

 En instruktion för kommunchefen som ska ange vilka uppgifter som kommunchefen 

ska ha avseende krisberedskap. 
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 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser och svårare 

samhällspåfrestningar. 

 

Det övergripande styrdokumentet, som är föremål för beslut i detta ärende, och reglemente 

för krisledningsnämnden ska fastställas av Kommunfullmäktige medan instruktionen för 

kommunchefen fastställs av Kommunstyrelsen. Övriga dokument kan fastställas av 

kommunchefen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 december 2019 

 Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  
 

Beslutet skickas till: 

Säkerhets- och beredskapssamordnarna 

Räddningschefen 
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§ 132 

 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente  
Dnr: KS 2019/01797 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Staten och kommunerna har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat ”Överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap” för perioden 2019 -2022. Överenskommelsen innebär en ny struktur när det 

gäller vilka styrande dokument som ska finnas i en kommun för arbetet med krisberedskap 

och av på vilka nivåer i den kommunala beslutsapparaten som dessa dokument ska fastställas.  

Förändringen innebär att reglementet för krisledningsnämnden behöver revideras. 

Reglementet bör också anpassas till regleringen i Lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

när det gäller vem som har rätt att kalla in krisledningsnämnden och om vem som får fatta 

beslut innan nämnden hinner träda i funktion vid en extraordinär händelse. Denna 

beslutanderätt ger omfattande befogenheter och det är viktigt att det är tydligt vem som har 

rätt att låta nämnden träda i funktion och fatta beslut i väntan på att den kan sammanträda 

liksom att reglementet är i överensstämmelse med LEH.  

Enligt den nya dokumentstruktur som följer av överenskommelsen mellan staten och 

kommunerna ska följande dokument finnas inom området krisberedskap och fastställas på de 

nivåer som redovisas i tablån nedan: 
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Dokument Beslutsnivå 

Styrdokument för kommunernas arbete med 

krisberedskap 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för krisledningsnämnden Kommunfullmäktige 

Instruktion för kommunchefen som anger vilka 

uppgifter kommunchefen ska ha avseende 

krisberedskap 

Kommunstyrelsen 

Övnings- och utbildningsplan för 

mandatperioden 

Kommunchefen 

En plan för hantering av extraordinära 

händelser och svårare samhällspåfrestningar 

Kommunchefen 

   

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 december 2019 

 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden 
 

Beslutet skickas till: 

Säkerhets- och beredskapssamordnarna 

Räddningschefen 

Hemsida 
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§ 133 
 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 
Dnr: KS 2019/00027 

Kommunstyrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 31 oktober är framtagen avseende det ekonomiska resultatet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 14 november 2019 

 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 58 
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§ 134 
 

Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2020 
Dnr: KS 2019/01782 

Kommunstyrelsens beslut 

  Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag. 

 

Beslutsmotivering 
Östra Göinge kommun (hemkommun) är skyldig att lämna ersättning i de fall där 

folkbokförda barn/elever har förskoleplats eller skolgång i annan kommun. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

 För att andra kommuner skall debitera för interkommunala elever skall Östra Göinge 

kommun fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2020 års 

budget. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 3:e december 2019 

- Bilaga Interkommunal prislista 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, Verksamhetsområdeschef 

Emelie Ferlaux, Ekonom 

Karin Salomonsson, Arbetsledare 
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§ 135 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2020 
Dnr: KS 2019/01780 

Kommunstyrelsens beslut 

 För elever från Östra Göinge kommun tilldelas fristående grundskolor och friskolor 

bidrag enligt förslag. 

 

Beslutsmotivering 
Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor. 

Bidraget skall enligt skollagen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidragsbeloppet 

fastställs årsvis. Här beslutas om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun 

för år 2020. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hemkommunen skall lämna bidrag för barn/elever i fristående förskolor/grundskolor. Bidraget 

skall enligt skollagen (SFS 1985:1100) beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget skall 

motsvara den kostnad barnets/elevens hemkommun har för verksamheten. Bidraget skall baseras 

på kommunens budget för det kommande året.  

 
Enligt bestämmelserna (SFS 1996:1206) har de fristående förskolorna/skolorna rätt till ersättning 

för administrativa kostnader med ett schablonbelopp på tre procent. Pedagogisk omsorg har rätt 

till ersättning för administrativa kostnader med ett schablonbelopp på en procent.  

Enligt bestämmelserna (SFS 1996:1206) har de fristående förskolorna/skolorna rätt till 

kompensation för mervärdesskatt enligt den s.k. sexprocentsregeln.  

Beräkning av bidragsbeloppen för barn/elever från Östra Göinge kommun framgår av bilaga. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 3:e december 2019 

  Bilaga Bidragsbelopp 
 

Beslutet skickas till: 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Emelie Ferlaux, Ekonom 

Karin Salomonsson, Arbetsledare 
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§ 136 
 

Förslag till extern prissättning inom måltidsenhetens 
restaurangverksamhet 2020 
Dnr: KS 2019/01791 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen justerar priser för externa måltider inom måltidsverksamheten från 

och med den 1 januari 2020 i enlighet med föreslagen prislista. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Priserna har varit oförändrade under år 2019 jämfört med år 2018. Under denna tid har 

kostnaderna för måltidsenhetens måltidsproduktion stigit. Framförallt löneökningar och 

ökade råvarukostnader har bidragit till detta. 

 

Den nya prissättningen behöver träda i kraft 1 januari 2020. 

I samband med höjningarna av portionspriser kommer även prissättningen på övrigt sortiment 

i äldreomsorgens restaurang och cafeteria ses över och vid behov räknas upp av 

måltidsenheten. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 4 december 2019 

 Förslag till externa portionspriser 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef 

Jenny Skagerholm, enhetschef måltid 

Oliver Gustafsson, ekonom 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef 
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§ 137 
 

Intern kontrollplan 2020 
Dnr: KS 2019/01500 

Kommunstyrelsens beslut 

  Den interna kontrollplanen för 2020 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild 

plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt i 

väsentlighets- och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med 

delårsrapporter och bokslut, enligt den beslutade planen. 

För år 2020 läggs särskilt fokus på intern kontroll gällande avrop ifrån ramavtal samt 

processen kring om-, till – och nybyggnation. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 

2019 

 Intern kontrollplan 2020 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 57 
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§ 138 
 

Antagande av ändring till detaljplan genom upphävande av 
tomtindelningsplan för Tulpanen 3 
Dnr: KS 2019/01392 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar om att anta ändring till detaljplan genom upphävande av 

tomtindelningsplan för Tulpanen 3 i Broby. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren Njuran fastighet AB (kontaktperson ) vill stycka av 

fastigheten Tulpanen 3 till två fastigheter, vilket inte är möjligt idag då det finns en 

tomtindelningsplan från år 1971. Tomtindelningen gäller för flera fastigheter, men då 

sökande endast är intresserad av att stycka av Tulpanen 3 kommer upphävandet endast beröra 

Tulpanen 3. 

 

Förslag till ändring av detaljplan genom upphävande av tomtindelningsplan för Tulpanen 3 i 

Broby har varit ute på samråd från den 7 oktober till den 25 oktober 2019 enligt 

Kommunstyrelsens beslut 11 september 2019 § 95. 

 

Planändringen bedöms vara klar för ett antagande. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 4 november 2019 

 Planbeskrivning 

 Berörd tomtindelningsplan 

 Samrådsredogörelse 

 Fastighetsförteckning 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 64 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark 
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§ 139 
 

Driftstöd till Kristianstads Airport AB 
Dnr: KS 2019/01543 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kristianstad Airport AB beviljas 260 000 SEK i driftstöd under år 2019. 

 Driftstödet ska överföras till Kristianstads kommun som ansvarar för utbetalning till 

Kristianstads Airport AB som gör bedömningen av att samtliga villkor i 

kommissionens förordning är uppfyllda.  

 Driftsstödet ska ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 

förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 

56a. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nya EU-regler from 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser innebär att det 

krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garanterar att stödgivningen är förenlig 

med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, d.v.s. regelverket 

om gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EU- 

kommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala flygplatser.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016 § 118 att förklara Kristianstads Airport 

som en flygplats som omfattas av SGEI (Services of General Economic Interest). SGEI-

stämpeln innebar i korthet att samhällsviktig verksamhet, som inte överlever på kommersiell 

basis, kan få stöd ifrån det offentliga utan att det anses snedvrida konkurrensen på den privata 

marknaden. Eftersom det finns ett fullmäktigebeslut om detta kan Kommunstyrelsen i varje 

kommun besluta om att bevilja driftstödet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 28 oktober 2019 

 Bilaga A, underlag för kommunens beslut 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 65 
 

Beslutet skickas till 

Kristianstads Airport 
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§ 140 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan till 
informationshanteringsplan 
Dnr: KS 2019/00824 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer förslag till revidering av dokumenthanteringsplan till 

informationshanteringsplan som inbegriper områdena: 

o 1. Demokrati och Ledning 

o 2. Intern service 

o 3. Samhällsservice 

o 4. Samhällsbyggnad 

o 5. Trygghet och säkerhet 

o 6. Miljö- och hälsoskydd 

o 8. Vård och omsorg 

o 9. Socialt stöd 

o 10. Kultur och fritid 

 Kommunstyrelsens beslut omfattar de punkter där ”KS” anges som ansvarig nämnd. 

 Kommunstyrelsen upphäver de områden i nuvarande dokumenthanteringsplan som 

finns med i informationshanteringsplanen, medan område 7 – Skola, fortsätter gälla 

tills även dessa områden omarbetats. 

 Kommunstyrelsen beslutar att för de informationstyper som saknas i den befintliga 

samt äldre dokumenthanteringsplaner, kan informationshanteringsplanen som gäller 

från och med den 1 januari 2020 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om då 

gällande lagstiftning motsäger detta. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dokument-/Informationshanteringsplan är ett styrande dokument för hur verksamhetens 

information ska hanteras, bevaras eller gallras.  

Sedan 1 januari 2017 är kommunen medlem av kommunalförbundet Sydarkivera som bland 

annat vill att medlemskommunerna ska arbeta på ett likartat sätt så långt som det är möjligt. 

Sydarkiveras förbundsstyrelse är även Östra Göinge kommuns arkivmyndighet sedan 2017. 

Sydarkivera har infört klassifikationssystemet Verksam som den nu föreslagna 

informationshanteringsplanen grundar sig på. Arkivarien har tillsammans med respektive 
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verksamhet anpassat den till Östra Göinge kommuns förutsättningar och de områden som nu 

är omarbetade behandlas i detta ärende. Den befintliga dokumenthanteringsplanen fastställdes 

av Kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 2017-09-01.  

 

Alla områden utom område 7 som gäller skolan är redo för beslut och kan implenteras när 

styrelsen antagit dem. Område 7 är dock inte redo för beslut utan behöver bearbetas 

ytterligare. Förslag till revidering gällande dessa kommer att delges Kommunstyrelsen 

senare. 

 

Varje nämnd är ansvarig för sina egna handlingar och ska anta planer för den egna 

informationshanteringen. Tillsyns- och tillståndsnämnden, Valnämnden och 

Överförmyndaren beslutar därför om de punkter som Kommunstyrelsen inte ska besluta om. 

Vissa punkter är gemensamma. Detta markeras i planen med ett ”KS”, ”TT”, ”VN” eller 

”ÖF”, alternativt alla fyra, under kolumnen ”ansvarig nämnd”: 
 

Beslutsunderlag 

 Nuvarande dokumenthanteringsplan (gäller fr.o.m. 2017-09-01) 

 Förslag på informationshanteringsplan, att gälla från och med den 13 november 2019 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 19 november 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 60 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Sydarkivera 
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§ 141 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2019/00021 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 8 november 2019, antas. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har föreslagit några förändringar av delegationsordningen. 

 

Måltidspriser 

Punkt 112, beslut om måltidspriser inom äldre- och handikappomsorgen samt för 

pedagogiska måltider, utökas med tillägget att punkten avser brukare. Detta för att punkten 

inte ska blandas ihop med prissättningen för personal. 

 

Säkerhetsskyddschef 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 5 november 2019 att tillfälligt lägga till punkt 

140 i delegationsordningen fram till och med den 11 december. Enligt den nya 

säkerhetsförordningen ska en organisation som arbetar med uppgifter som rör rikets säkerhet 

utse en säkerhetsskyddschef med ansvar för säkerhetsarbetet. I ordförandebeslut får 

stabschefen delegation att utföra uppgifterna som säkerhetsskyddschef, med kommunchefen 

som ersättare. Detta tillfälliga beslut blir nu stadigvarande genom Kommunstyrelsens beslut 

den 11 december. 

 

Tillsyn av enskild förskola 

Kommunen ska enligt 26 kap. 4 § skollagen utföra tillsyn på förskolor, fritidshem och 

pedagogiska omsorger som kommunen godkänt, med undantag för ärenden som rör 

kränkande behandling, där Skolinspektionen har tillsynsansvaret. Tillsynen utförs av 

förvaltningen men planeringsutskottet har haft delegation att fatta tillsynsbeslutet. De krav 

som ställs på en förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är idag definierade i regelverk, 

och det saknas utrymme för de mer ideologiskt betingade beslut som skulle kräva att det 

hanteras på politisk nivå. Verksamhetsområdeschef för det område som har ansvar för skolan 

får nu delegation att fatta beslut i tillsynsärendet, enligt punkt 182. 

 

Kränkande behandling 

Idag har avdelningschef inom grundskolan rätt att besluta i ärenden rörande kränkande 

behandling enligt 6 kap. 10 § skollagen. Samma rätt bör finnas inom förskolan och 

gymnasiet, och därför läggs punkterna 261 och 294 till i förskolans och gymnasieskolans del. 
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Skolplikt vid utlandsflytt 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. För barn som varaktigt vistas utomlands gäller 

inte skolplikten enligt 7 kap. 2 § skollagen. Ibland krävs det dock en bedömning om ett barn 

kan anses ha flyttat från landet, och om skolplikten då ska hävas. Kommunens skyldighet att 

säkerställa att barnet går i skolan gäller nämligen när barnet flyttar inom EU, EES eller 

Schweiz. Då måste skolan i det nya hemlandet intyga till kommunen att barnet går där. 

Därför bör verksamhetsområdeschef för det område dit skolan hör få delegation att besluta i 

dessa frågor, i form av punkt 266. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 8 november 2019 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 8 november 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 61 
 

Beslutet skickas till:  

Hemsida 
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§ 142 
 

Revidering av KFS 43 - Instruktion för kommundirektören 
Dnr: KS 2019/01646 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslaget till reviderad KFS 43 - instruktion för kommundirektören, daterat den 11 

november 2019, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de gällande överenskommelserna mellan staten och kommunerna och de 

lagstiftningarna som dessa baseras på förutsätts kommunen kontinuerligt bedriva ett 

grundläggande arbete med krisberedskap. Överenskommelserna fokuserar särskilt på 

hantering av extraordinära händelser och de delar av det civila försvaret som rör kommunen. 

Kommunledningen och kommunstyrelseförvaltningen har en nyckelroll i kommunens arbete 

med krisberedskap, civilt försvar och svåra samhällsstörningar och kommundirektören leder 

dessa verksamheter direkt. Därför bör Kommunstyrelsen i sin instruktion till 

kommundirektören ange vilka uppgifter denne ska ha i krisberedskapen och i förberedelserna 

för att hantera kriser och andra samhällsstörningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 11 november 2019 

 Förslag till reviderad KFS 43 – instruktion för kommundirektören, daterat den 11 

november 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 66 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Säkerhets- och beredskapssamordnare 
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§ 143 
 

Val av Camilla Dahlström (M) som ledamot i 
resultatutskottet efter Erling Emsfors (M) 
Dnr: KS 2019/01799 

Kommunstyrelsens beslut 

 Erling Emsfors (M) avsägelse som ledamot i resultatutskottet från och med den 1 

januari 2020 godtas. 

 Camilla Dahlström (M) utses till ledamot i resultatutskottet efter Erling Emsfors (M) 

från och med den 1 januari 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Erling Emsfors (M) har den 28 november 2019 valts till ordförande i Kommunfullmäktige 

efter Camilla Westdahl (M) från och med den 1 januari 2020. Den 5 december 2019 avsade 

han sig uppdraget som ledamot i resultatutskottet från och med den 1 januari 2020. 

Moderaterna nominerade den 5 december 2019 Camilla Dahlström (M) att efterträda Erling 

Emsfors som ledamot i resultatutskottet från och med den 1 januari 20202. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 december 2019 

 Erling Emsfors (M) avsägelse, inkom den 5 december 2019 

 Moderaternas nominering, inkom den 5 december 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Lön 
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§ 144 
 

Delegationsbeslut för redovisning i december 2019 
Dnr: KS 2019/00002 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlämnat en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott 

och tjänstemän på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva ett delegationsbeslut i efterhand 

men kan närsomhelst återta delegationen. Besluten ska anmälas vid nästkommande 

sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 december 2019 

 Annat bistånd oktober 2019 

 Anställningar under oktober och november 2019 

 Delegationsbeslut FN SoL oktober 2019 

 Delegationsbeslut i Public 360 under november 2019 

 Delegationsbeslut jämkning ÄO oktober 2019 

 Delegationsbeslut FN LSS oktober 2019 

 Delegationsbeslut ÄO oktober 2019 

 Förhandsbedömning flykting oktober 2019 

 Förhandsbedömning oktober 2019 

 Försörjningsstöd flykting oktober 2019 

 Försörjningsstöd oktober 2019 

 Beslut på GUC under november 2019 

 Placeringar i förskolan under november 2019 

 Utredning behandling oktober 2019 
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§ 145 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för redovisning i december 2019 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 december 2019 

 Länsstyrelsens beslut om utbetalning av bygdeavgifter 

 Länsstyrelsens beslut om tillstånd för montering av glasdörr på Wanås 

 Länsstyrelsens beslut om tillgängliggörande: Ängaliv 

 Länsstyrelsens beslut om tillgängliggörande: Ballingstorp 

 Kristianstads kommuns beslut om stöd till KID Airport 

 Kallelse till bolagsstämma, 2019-12-19 för IT-kommuner i Skåne AB 

 Inkomna synpunkter i november 2019 

 Hörby kommuns beslut om Osby som delägare i IT-kommuner i Skåne AB 

 Osby kommuns beslut om att bli delägare i IT-kommuner i Skåne AB 

 Osby kommuns val av styrelsemedlemmar i IT-kommuner i Skåne AB 

 Protokoll från styrelsemöte, IT-kommuner i Skåne, 2019-10-03 

 Protokoll från ÖGRAB:s styrelsemöte, 2019-11-25 

 SBVT:s redovisning 

 Skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande från Anders Bengtssons (S) gällande 

organisationsjustering samt svar från ordföranden 

 SBVT:s styrelseprotokoll, 2019-11-11 

 Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar 

 Resvaneundersökning 2018 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-12-11 

Sida 32/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 
 

Återkallande av ansökan om särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2019/01747 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-12-11 

Sida 33/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 147 
 

Återkalla ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2019/01748 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2019-12-11 

Sida 34/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 
 

Återkalla ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2019/01749 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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