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Tid och plats: 

 

Onsdag den 8 december 2021, klockan 13:30-15:35, Folkets hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare för Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Ulf Gabrielson (M), tjänstgörande ersättare för Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Therese Svensson Collin (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Sofie Lod Stolpe 

(SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Magnus Nilsson (KD) §§ 121–137 

Göran Svensson (SD) §§ 121–137 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör §§ 121–137 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 121–137 

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef § 121 

Fredrik Persson, näringslivschef §§ 124–127 

Tommy Johansson, utredare § 134 

Samuel Hallin Veres, verksamhetsutvecklare § 121 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Måndagen den 13 december 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

121 - 139 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

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 2021-12-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-13 

Datum då anslaget tas ned 2021-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Verksamhetsområdeschefen Cecilia Flood informerar om genomlysningen av Individ- och 

familjeomsorgen. Presentationen går igenom problembilden och utvecklingsarbetet som 
syftar till att minska antalet placeringar samt arbetet med hemmaplanslösningar utifrån 
familjens och/eller den enskildes behov. 

 
Kommundirektören Merete Tillman informerar om den pågående flytten av medarbetare på 

grund av rivningen av kommunhuset i Broby.  
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§ 121 

 

Presentation av verksamhetsrapporten En bra start i livet 
2021 
Dnr: KS 2021/02615 

Kommunstyrelsens beslut 

 Verksamhetsrapporten överlämnas till resultatutskottet som får i uppdrag att analysera 
verksamhetsrapporten En bra start i livet 2021 

 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområdet Utbildning och arbete har tagit fram en verksamhetsrapport för det 
prioriterade området En bra start i livet 2021. Rapporten presenteras under kommunstyre lsens 

sammanträde den 8 december 2021. 
 
Kommunstyrelsens resultatutskott kommer därefter att analysera rapporten. Resultatutskottets 

analys kommer sedan att presenteras för kommunstyrelsen. Analysen kommer därefter att 
presenteras av resultatutskottets ordförande och debatteras i fullmäktige vid närmast möjliga 

sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 december 2021 

 Verksamhetsrapport En bra start i livet 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Resultatutskottet 
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§ 122 
 

Månadsuppföljning 2021-10-31 
Dnr: KS 2021/00035 

Kommunstyrelsens beslut 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsuppföljning inklusive prognos för helåret per den 31 oktober är framtagen avseende 
det ekonomiska resultatet. Prognosen visar ett resultat på 25,8 mnkr vilket är 6,0mnkr bättre 

än budget och motsvarar ett resultat på 2,5% av skatter och generella statsbidrag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 18 november 2021 

 Månadsuppföljning 2021-10-31 
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§ 123 
 

Internbudget för politiken 2022 
Dnr: KS 2021/02236 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

  Föreslagen fördelning av politikens budget 2022 fastställes 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Politikens budget för år 2022 är på totalt 8 009 000 kronor. Den är uppräknad med 125 000 
kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som avser partistöd, 
fasta arvoden och sammanträdesersättningar. Föreligger förslag om att politikens budget 

fördelas enligt följande: 

 
 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 19 oktober 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
 
 

  

Budget för politiken

Tkr 2022 2021 Förändring

Kommunfullmäktige 3160 3107 54

 varav partistöd 516 506 10

 varav revisorer 1032 968 64

Kommunstyrelsen 4229 4170 59

Tillsyns- och tillståndsnämnd 484 474 10

Överförmyndaren 92 89 3

Valnämnd 44 44 0

Totalt 8 009 7 883 125

Överförmyndare 2 047 1989 58
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§ 124 
 

Fastställande av interkommunal prislista för 
förskola/grundskola för år 2022 
Dnr: KS 2021/02263 

Kommunstyrelsens beslut 

  Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag 

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 2022 års 

budget. Inför år 2022 har en ny fördelning av barnpeng beräknas fram för 
förskoleverksamheten 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelning, daterad den 23 november 2021 

 Prislista 2022 interkommunal 
 

Beslutet skickas till: 
Cecilia Flood, Verksamhetsområdeschef  

Andreas Bruce, Samordnande Controller  
Karin Salomonsson, Arbetsledare 
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§ 125 
 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
grundskola/förskola år 2022 
Dnr: KS 2021/02434 

Kommunstyrelsens beslut 

 För barn/elever från Östra Göinge kommun erhåller fristående grundskolor och 

förskolor bidrag per elev enligt bifogat förslag 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

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. Beslut om bidragsbelopp för barn/elever från Östra Göinge kommun för år  

2022 fastställs enligt bilaga. Inför år 2022 har en ny fördelning av barnpeng beräknas fram 
för förskoleverksamheten 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelning, daterad den 23 november 2021 

 Bidragsbelopp 2022 fristående 
 

Beslutet skickas till: 
Andreas Bruce – samordnande controller 

Cecilia Flood – Verksamhetsområdeschef 
Karina Salomonsson, Arbetsledare 
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§ 126 
 

Avyttring av Fjärrvärme 
Dnr: KS 2021/01984 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Att sälja fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB per 

Tillträdesdagen till Köparen, vilket inkluderar följande tillgångar.  

Ledningar; och Rättigheter och skyldigheter enligt Leveransavtalen.  

 Att godkänna bifogat avtal om arrende från och med den 1 januari 2022 

 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen distribuerar och försäljer fjärrvärme från värmeverk i Hanaskog och Knislinge. 

Totalt är det 70 kunder, 24 stycken i Hanaskog och 46 stycken i Knislinge. Av dessa 70 
kunder har kommunen 7 fastigheter, Göingehem AB 24 fastigheter och 26 stycken avser 
privatpersoner. Kommunen distribuerar och försäljer fjärrvärme från färrvärmeverket till 

hyreshus, skolor, äldreboenden, affärs- och kontorslokaler, industrilokaler samt småhus.  
 

Kommunen har vid direktförhandlingar under vintern 2020/2021 diskuterat en försäljning av 
verksamheten, till köparen med rättighet och skyldighet för köparen att bedriva produktion 
och distribution av fjärrvärme till kommunens kunder.  

 
Köparen, Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, har i egenskap av producent av fjärrvärme till 

kommunens verksamhet mycket ingående kunskap om de för verksamheten hänförliga 
tillgångarna som både Kommunen och Köparen är överens om måste ingå i överlåtelsen. 
Nuvarande fjärrvärmeavtal kommer att föras över i nuvarande form till den nya ägaren. 

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet 
och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 165 platser 

i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva 
fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång 
tid framöver. 

 
Köpeskillingen uppgår till 13 700 000 kronor 

 
Kommunen har sedan tidigare fonderat medel utifrån utbyggnad och renovering av 
fjärrvärmenätet. Denna fonderingen kommer återbetalas till kunderna då övertagandet av 

fjärrvärmen äger rum. Återbetalningen går till den nuvarande lagfarna ägaren. 
Fördelningen görs enligt andel förbrukad energi senaste 12-mån av totala energimängden för 

respektive ort. 



  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen Protokoll 2021-12-08 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 12/33 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelning, daterad den 10 november 2021 

 Bilaga 1.3a - Ledningsdragning Knislinge A0 

 Bilaga 1.3b - Ledningsdragning Hanaskog A0 

 Bilaga 7.4.1 - Prislista 

 Bilaga 14.1 – Arrendeavtal 

 Bilaga 14.1 - Karta Arrendeavtal 

 Överlåtelseavtal Fjärrvärme 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
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§ 127 
 

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det 
goda åldrandet 2021 
Dnr: KS 2021/01706 

Kommunstyrelsens beslut 

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 
beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 
Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna 

lyfts utmaningsområden/prioriterade områden fram och till dessa områden kopplas sedan av 
kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av kommunstyrelsen beslutade 
strategier. För att följa upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag 

för politiska analyser.  
 

Verksamhetsrapporten rörande Det goda åldrandet överlämnades till resultatutskottet för en 
politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 november 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 
Verksamhetsområdeschefer 

Ekonomichef 
HR 
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§ 128 
 

Revidering av KFS 1 - Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/02606 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östra Göinge kommun, KF 2006-

04-27 § 53, upphävs. 

 Reviderad KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östra Göinge kommun, 

dnr. KS 2021/02606, fastställs. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östra Göinge kommun har genomgått en revidering 

då dokumentet inte genomgått en förändring sedan det fastställts den 27 april 2006. 
Samtliga förändringar är markerade i dokumentet Reviderad KFS 1 – Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Östra Göinge kommun, inkl. markeringar. 

 

Ändringar 
1. Revidering utifrån formalia. 
2. Tillägg under 8 § där det förtydligas att det krävs ett tillstånd från polismyndigheten 

för uppställande av berörda objekt. I det tredje stycket påpekas det även att man vid 

placering av container också behöver ta hänsyn till brandskyddsaspekter och 
framkomlighet för gång- och cykeltrafik. 

3. Utvecklad information under 10 § gällande affischering där fler typer av 
uppsättningsplatser och affischeringar exemplifieras.  

4. Ny paragraf, 11 §, förtydligar att anordningar inte får sättas upp så att dessa skymmer 

vägmärken, vägvisning och ur allmän synpunkt utgör fara för ordning och säkerhet. 
5. Uppdaterad bilaga gällande förtäring av spritdrycker inom markerat område i Broby, 

den nya kartbilagan inkluderar det nya stationsområdet. 
6. Uppdaterad information under 14 § då camping inte får ske på offentlig plats. 
7. Delkapitlet om katter har strukits och har tillförts till delkapitlet avseende hundar 

under den samlade delrubriken Hundar och katter. Två paragrafer har strukits då 

dessa upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 1 juni 2006. 
8. Uppdaterad information angående fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, den 

allmänna ordningsföreskriften förtydligar att det krävs ett tillstånd av polismyndighet 
för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för användande på 
nyårsafton mellan 18:00-02:00.  

9. Struken punkt avseende ridning på motionsslinga som är utmärkt av kommunen. 
Detta ska vid behov skyltas genom trafikmärken. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 december 2021 

 KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 Reviderad KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl. markeringar 

 Reviderad KFS 1 – Allmänna lokala ordningsföreskrifter, slutgiltig version 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
Säkerhetssamordnaren 
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§ 129 
 

Revidering av KFS 80 - Föreskrifter och taxa för upplåtelse 
av torgplats 
Dnr: KS 2021/02202 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

 KFS 80 – Avgifter för handel och evenemang på allmänna platser från och med 2016-

01-01, KF 2015-11-26 § 106 upphävs. 

 Reviderad KFS 80 – Föreskrifter och taxa för upplåtelse av torg- och marknadsplatser 

samt annan offentlig plats, dnr. KS 2021/02202, fastställs. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Föreskriften och taxan för upplåtelse av torgplats har genomgått en revidering då det finns ett 

behov av att uppdatera priserna samt ändra torg- och marknadsplatserna till aktuella områden. 
Utöver detta har man i förslaget lagt till tider för torghandel och ett stycke om överträdelser. 
 

Ändringar 
1. Förändrade torg- och marknadsplatser.  

Sönnanvidstorget i Knislinge och Marknadsplatsen vid Grottevägen i Glimåkra är inte 
längre aktuella, dessa tas bort.  
Kvar står Mickels torg i Knislinge och Jeppatorget i Glimåkra.  

Fortsättningsvis har man lagt till följande stycke: ”Utöver ovanstående platser kan 
ytterligare försäljnings- och serveringsplatser för publika evenemang anvisas enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning.”. 
2. Taxan är uppdaterad per oktober månad 2021. 
3. Uppdaterade avgiftspunkter i tabellen under delrubriken ”Taxa och regler för 

upplåtelse av torg- och marknadsplatser samt annan offentlig plats”. 
4. Uppdaterad information om tider och överträdelser.  

Samtliga förändringar finns i bilagan Reviderad KFS 80 – Föreskrifter och taxa för 
upplåtelse av torgplats (utkast 2021-11-19). 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 november 2021 

 Reviderad KFS 80 – Föreskrifter och taxa för upplåtelse av torgplats (utkast 2021-11-

19) 

 KFS 80 – Fastställd KF 2015-11-26 § 106 
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Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Kundtjänst 
Mark- och exploateringschefen 
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§ 130 
 

Revidering av KFS 82 - Taxa för Tillsyns- och 
tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken 
Dnr: KS 2021/02576 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

 KFS 82 – Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken, 

KF 2019-09-26 § 80, upphävs. 

 Reviderad KFS 82 – Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom 

miljöbalken, dnr. KS 2021/02576, fastställs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken har genomgått en 

revidering. Samtliga förändringar är markerade i dokumentet Reviderad KFS 82 – Taxa för 
Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken, 2021-11-26. 

 

Ändringar 
1. Uppdaterat stycke under delkapitlet Taxa enligt Miljöbalken § 22. 
2. Tillägg av ”…eller annan smitta” i tabellen avseende Handläggning av anmälan. 

3. Ny punkt i tabellen under Ärenden enligt 15 kap Miljöbalken, Prövning av ansökan 
gällande ”Ansökan om förlängning av undantag/dispens från kommunala 
renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering”, med en avgift på 500 kr. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Miljö- och bygglov, daterad den 26 november 2021 

 Reviderad KFS 82 – Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom 

miljöbalken, 2021-11-26 
 

Beslutet skickas till: 
Aida Zubic Prag, miljö- och byggchef 
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§ 131 
 

Svar på motion från Lena Dahl Wahlgren (S) om att 
genomföra en konsekvensanalys för stängningen av 
Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret 
Ringen i Hanaskog 
Dnr: KS 2021/01890 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Dahl Wahlgren (S) har den 23 september 2021 § 69 väckt en motion om att genomföra 
en konsekvensanalys för stängningen av Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig 

kommunal bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog. Lena 
Dahl Wahlgren (S) menar på att kommunen har ett ansvar att se till att alla invånare, 
framförallt barnfamiljer, har ett boende. 

 
Östra Göinge kommun verkar för en bostadsmarknad med bostäder som håller skälig 

standard samt tar ansvar för att barnfamiljer inte är bostadslösa. Att inrätta en kommunal 
bostadsförmedling, som motionen föreslår, är därför inte nödvändigt. 
 

En bra bostad är en grundläggande faktor för ett tryggt liv, inte minst för hushåll där barn 
ingår. Det är därför av största vikt att kommunen verkar för att både kommunalt och privat 

upplåtna bostäder i Östra Göinge håller en skälig standard. I linje med detta fattade 
Göingehems styrelse och Kommunfullmäktige den 23 juni 2021 § 60 beslut om avveckling 
av området Ringen. 

 
Av samma anledning är det viktigt att belysa Mark- och miljödomstolens beslut om att ägarna 
av f.d. Sanatoriet bedriver verksamhet i strid mot det beviljade bygglovet. Bygglovet medger 

endast tillfälligt boende och lokalerna är inte lämpade för stadigvarande boende.   
 

Fortsättningsvis tyder inget av ovanstående på att barnfamiljer till följd av rivningen riskerar 
att bli utan bostad. När det gäller rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog garanterar 
Göingehem ersättningsbostäder för de berörda innan att rivningen påbörjats.  
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Vad gäller f.d. Sanatoriet är detta ärende nu en rättssak varför något utlåtande i sak inte kan 
göras i det här läget. Det som kan nämnas är att kommunen inte har något generellt ansvar för 

att ordna bostäder åt invånare. Det är den enskildes ansvar att lösa sin bostadssituation. Det 
kan dock finnas särskilda situationer där socialtjänsten kan bistå den enskilde om hen har 

speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad, där särskild hänsyn tas gällande 
barnfamiljer (enligt Socialtjänstlagen och Barnkonventionen). Innan bistånd till boende kan 
beviljas ska möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt utredas samt den enskildes 

egna resurser tillvaratas. 
 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att kommunstyrelsen har två 
förslag att ta ställning till; planeringsutskottets förslag att avslå motionen samt Anders 

Bengtssons (S) bifallsyrkande till motionen. 
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag.  
 

Votering begärs. 
 

Votering 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på planeringsutskottets förslag att 

avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på Anders Bengtssons (S) bifallsyrkande till 
motionen.   

§ 131 Votering - Beslut om att avslå eller att bifalla motionen 

 Ja Nej Avstår 

Patric Åberg (M) x   

Daniel Jönsson-Lyckestam (M) x   

Erling Emsfors (M) x   

Martin Skagerholm (M) x   

Ulf Gabrielson (M) x   

Esbjörn Svensson (C) x   

Therese Svensson Collin (C) x   

Marie-Louise Fredin (KD) x   

Anders Bengtsson (S)  x  

Sven-Arne Persson (S)  x  

Susanne Karlsson (S)  x  

Mikael Christersson (SD) x   

Göte Färm (SD) x   

Totalt 10 3 0 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag att avslå motionen. 
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Reservation 
Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Susanne Karlsson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 19 november 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Lena Dahl Wahlgren (S) 
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§ 132 
 

Extern prissättning av måltider 2022 
Dnr: KS 2021/02283 

Kommunstyrelsens beslut 

 Priser för externa måltider inom måltidsverksamheten justeras från och med den 1 

januari 2022 i enlighet med föreslagen prislista 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Under året har kostnaderna för måltidsenhetens måltidsproduktion stigit, till följd av 
löneökningar och ökade råvarukostnader.  

 
Den nya prissättningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.  

 
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 Samhällsutveckling, daterad den 22 oktober 2021

 Förslag till externa portionspriser 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Jenny Skagerholm, Enhetschef måltid  
Oliver Gustafsson, Ekonom  

Cecilia Flood, Verksamhetsområdeschef  
Monica Dahl, Verksamhetsområdeschef 
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§ 133 
 

Planbesked för Broby 5:117 
Dnr: KS 2021/02005 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked för Broby 5:117 

 Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Broby 5:117 
med standard planförfarande 

 Kommundirektören får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda myndighe ter 
och sakägare samt att skicka ut det för granskning innan beslut tas om antagande 

 Planavtal ska tecknas 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 september 2021 inkom C4-Hus AB med en begäran om planbesked för fastigheten 
Broby 5:117. Fastigheten ligger i norra delen av Broby, strax söder om Tydingevägen och 

Broby marknadsplats samt strax väster om Storgatan. C4-Hus AB önskar att förtäta området 
genom att möjliggöra för friliggande hus, parhus och radhus i 1–2 våningar. Då gällande 

detaljplan tillåter en byggrätt på 20 % för friliggande hus med en bostad per huvudbyggnad är 
inte detta möjligt. 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förtätning med bostäder genom att se över 
gällande detaljplan och anpassa området till dagens behov av bostäder. 

 
Eftersom planförslaget kommer beröra ett större område och samtidigt hänger ihop med de 
planlagda vägarna på Broby 5:126, kan det vara angeläget att se över vägnätet i samband med 

planarbetet. Detta kan även resultera i att den planlagda marken för Broby 5:126 kan behöva 
ses över i samband med detta. 

 
Då området är relativt stort och oexploaterat bedöms det aktuellt med utredningar kring 
dagvatten, geo- och miljögeoteknik samt buller, trafiksäkerhet och lämpliga väganslutningar. 

 
Området omges av stengärdesgårdar och det finns även stengärdesgårdar i mitten av 

planområdet som delar av området i två delar. Det finns även rikligt med växtlighet vid dessa 
stengärdesgårdar. Därför bedöms det aktuellt med en naturvärdesinventering och frågan kring 
biotopskyddsdispens behöver väckas i planarbetet. 

 
Området utgörs också av jordbruksmark och därför behöver ianspråktagande av 

jordbruksmark utredas i samband med planarbetet. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock 
ingen garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer 

att påbörjas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 2 november 2021 

 Plan-PM för Broby 5:117 

 Begäran om planbesked för Broby 5:117 

 Ortofoto över planområdet 
 

Beslutet skickas till: 
Sandra Cornmark, planarkitekt 

Jonas Holmberg, C4-hus AB 
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§ 134 
 

Regional transportinfrastrukturplan 2022 - 2033: yttrande 
Dnr: KS 2021/01945 

Kommunstyrelsens beslut 

 Östra Göinge kommun ställer sig bakom underlaget för yttrande över Regional 

transportinfrastrukturplan 2022 – 2033, antaget av samverkansorganet Skåne Nordost.  

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional 
transportinfrastrukturplan (RTI) för Skåne avseende åren 2022 – 2033 och där den 

preliminära ramen är cirka 5 miljarder. 
  

Vid framtagandet av RTI-planen har Region Skåne haft en nära samverkan med kommunerna 
i Skåne. Det har lett till att det finns en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna. 
 

Sammanfattningsvis är de viktigaste delarna följande: 

 1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av namngivna regionala vägobjekt. 

Under planperioden prioriteras att färdigställa stråk och genomförandet av namngivna 
objekt i föregående plan 2018 – 2029. Genom att objekten har ökat i kostnader blir 
utrymmet för nya objekt minimerat. 

 1 128 miljoner avsätts för finansiering av kollektivtrafikåtgärder. Åtgärderna ska 
bidra till att uppfylla målet till ökad andel resor som görs i Skåne med kollektivtrafik. 

Satsningar sker enbart på vägnätet för bussar – åtgärder för järnväg finansieras inom 
Nationell plan och delvis genom samfinansiering i detta planförslag. 

 1 041 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av Nationella planen. Genom detta 
ökar möjligheterna för Trafikverket att prioritera viktiga satsningar och åtgärder i 

Skåne, som annars inte hade kunnat prioriteras.  

 778 miljoner avsätts för finansiering cykelvägar och uppgradering av befintlig 
cykelinfrastruktur. 

 385 miljoner avsätts för finansiering av åtgärder som bidrar till ökad trafiksäkerhet 
och förbättrad miljö.  

 65 miljoner avsätts för övriga satsningar, bl.a. bidrag till enskilda vägar och 
driftbidrag till utpekade regionala flygplatser. 

I planen har också ett antal infrastrukturbrister lyfts fram och som ska utredas under 
planperioden och som kan prioriteras i kommande planer. 

 
Inom ramen för det kommunala samarbetet i Skåne Nordost har en infrastrukturgrupp arbetat 
fram ett förslag till gemensamt yttrande. Detta har antagits av styrelsen för 
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samverkansorganet den 7 december 2021. Rekommendationen till kommunerna i Skåne 
Nordost är att de ställer sig bakom det gemensamma yttrandet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Staben, SPU, daterad den 27 oktober 2021 

 Remissversion Regional Transportinfrastrukturplan 2022 – 2033  

 Skåne Nordosts underlag för yttrande över förslag till RTI – plan för Skåne 2022 – 

2033  
 

Beslutet skickas till: 

Region Skåne 
Samhällsutvecklingschef Östra Göinge kommun 
Samverkansorganet Skåne Nordost 
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§ 135 
 

Medel från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons 
minnesfond för inköp av konstverk 
Dnr: KS 2021/02371 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 260 000 kr från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond används för 

inköp, transport och förvaring av konstnär Maja Bakkens konstverk ”Kollektivt  
Smycke”. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfonds ändamål är att avkastning från 
fonden ska användas till försköning av Broby samhälle och att försköningen ska ha ett 
bestående värde. Förvaltare av stiftelsen är Skandinaviska Enskilda banken och beslut om 

användningen av avkastningen ska ske av kommunfullmäktige.  

Konstnär Maja Bakken är kommunens Stenstipendiat år 2020 och har under sin stipendietid 

arbetat på ett lokalt stenföretag där Maja dels lärt sig tekniken att arbeta i sten och dels skapat 
konstverket ”Kollektivt Smycke”.  
 

”Kollektivt Smycke” utmanar den traditionella synen på smycket som ett litet och personligt 
objekt i mindre skala, och blickar istället utåt mot den kollektiva identiteten. Tanken är att 

bjuda in till interaktion med den offentliga konsten, med målet att tillgängliggöra den för en 
bredare publik. 

Förvaltningen har önskemål att köpa in konstverket för medel från stiftelsen och placera det 

vid nya resecentrumet i Broby. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 3 november 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef 

Jan Carlson, enhetschef Kultur & Fritid 
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§ 136 
 

Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen i 
december 2021 
Dnr: KS 2021/00017 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott 
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva delegerade beslut men kan 

närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas till nästkommande 
styrelsesammanträde. 
 

Vid en uppföljning av redovisade delegationsbeslut fastställdes det att LSS personkrets inte 
tidigare redovisats till kommunstyrelsen, därför redovisas beslut från januari 2012 till 

november 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 december 2021 

 Delegationsbeslut – Public 360, november 2021 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, oktober 2021 

 Delegationsbeslut - LSS Personkrets, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – LSS, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning flykting, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – FN SoL, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Egenavgift dödsbo, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – ÄO, november 2021 

 Delegationsbeslut – Förskola/fritidshem, november 2021 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, november 2021 

 Delegationsbeslut – Skola november, 2021 

 Delegationsbeslut – Förskola november, 2021 

 Delegationsbeslut – GUC november, 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2012 
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 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2013 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2014 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2015 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2016 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2017 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2018 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2019 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, jan-dec 2020 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, januari 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, februari 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, mars 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, april 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, maj 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, juni 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, juli 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, augusti 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, september 2021 

 Protokoll Planeringsutskottet, 2021-11-24, §§ 56–65 

 Protokoll Resultatutskottet, 2021-11-24 § 3 

 Protokoll Individutskottet, 2021-11-09 §§ 192–203 
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§ 137 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i december 2021 
Dnr: KS 2020/03269 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 

sker inom både den egna verksamheten och i hela kommunkoncernen delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 

eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende. 

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 
§ kommunallagen ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och 
sådan verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 december 2021 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2021-11-04 

 SBVT – Ekonomisk redovisning oktober 2021 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte 2021-11-11 

 AV Media – E & Y Rapport från granskning av delårsrapport per 2021-08-31 

 AV Media – Direktionsprotokoll 2021-10-11 

 AV Media – Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021-08-31 

 Inkomna synpunkter, november 2021 
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§ 138 
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2021/02565 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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§ 139 
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2021/02569 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 

 




