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Tid och plats: 

 

Onsdag den 12 januari 2022, klockan 13:00-14:35 i Folkets hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Siv Larsson (M) 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare för Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Therese Svensson Collin (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Ulf Gabrielson (M) 

Linn Alexandersson (M) 

Miklos Liewehr (S) 

Sandra Frostensson (S) 

Roland Nilsson (V) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 

Lotta Tyrberg, mediciniskt ansvarig sjuksköterska 

Ulf Eriksson, projektledare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen den 13 januari 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 4 

  

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 2022-01-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-13 

Datum då anslaget tas ned 2022-02-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Projektledare Ulf Eriksson informerar om kommunhuset och presenterar planritningar och 
preliminära bilder av byggnaden. 

 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef för Hälsa och omsorg och Lotta Tyrberg, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska informerar kommunstyrelsen om hälso- och sjukvårdsansvaret i 

kommunen.  
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§ 1 
 

Granskningsyttrande över förslag till Regionplan för Skåne 
2022-2040 
Dnr: KS 2021/01944 

Kommunstyrelsens beslut 

  Yttrandet godkänns och skickas till Region Skåne. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Regionplan för Skåne 
2022–2040 (granskningsversionen). Yttrandet har tagits fram tillsammans med kommunerna i 

Skåne Nordost. Regionplan ska vara vägledande för den fysiska planeringen. 
 
Östra Göinge kommun ställer sig bakom Skåne Nordosts samlade synpunkter på förslaget. 

Utifrån Östra Göinges perspektiv med 15 000 invånare inom 10 mils radie från de större 
tillväxtmotorerna i södra Sverige, behöver regionplanen ge tydligare stöd i följande regionalt 

viktiga utvecklingsfrågor: 
 

 Fortsatt utveckling och genomförande av Superbusskonceptet Kristianstad - Östra 

Göinge – Älmhult. 

 Fortsatt utbyggnad av Väg 19 som en regionalt viktig länk mellan Kristianstad, 

Österlen, västra Blekinge och E4:an/Väg 23 norrut i Sverige. 

 Fortsatt satsning på att tillgängliggöra och tillvarata Östra Göinges potential som 

platsen för Skånes gröna hjärta - i fråga om värden för kultur, natur, friluftsliv, 
rekreation och besöksnäring - i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

perspektiv. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 6 december 2021 

 Yttrande över förslag till Regionplan för Skåne 

 Digitalt granskningsmaterial med förslag till Regionplan för Skåne 
(utveckling.skane.se). 

 

Beslutet skickas till: 
Region Skåne, 291 89 Kristianstad 
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§ 2 
 

Intern kontrollplan 2022 
Dnr: KS 2021/02234 

Kommunstyrelsens beslut 

  Anta den interna kontrollplanen 2022 

 

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 2022 läggs särskilt fokus på intern kontroll gällande IFO verksamheten och frånvaron i 
skolan 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 26 november 2021 

 Intern kontrollplan 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Mattias Larsson, ekonomichef 
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§ 3 
 

Delegationsbeslut för redovisning i januari 2022 
Dnr: KS 2022/00022 

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.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 januari 2021 

 Delegationsbeslut – Public 360, december 2021 

 Delegationsbeslut – Anställningar, november 2021 

 Delegationsbeslut – Placeringar förskola, december 2021 

 Delegationsbeslut – GUC, december 2021  

 Delegationsbeslut – ÄO, december 2021 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning flykting, november 2021 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, november 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, november 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, november 2021 

 Delegationsbeslut – LSS, november 2021 

 Delegationsbeslut – LSS personkrets, november 2021 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, november 2021 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, november 2021 

 Delegationsbeslut – FN SoL, november 2021 

 Protokoll Individutskottet, 2021-12-07 §§ 204–219 
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§ 4 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i januari 2022 
Dnr: KS 2022/00018 

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 5 januari 2022. 

 ÖGRAB - Protokoll styrelsemöte, 2021-11-29 

 Unikom – Minnesanteckningar ägarsamråd, 2021-12-03 

 SBVT - Ekonomisk redovisning november 2021 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde den 2021-11-
12 - Delårsrapport 2021 januari-juni 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde den 2021-11-
12 - Sammanträdestider 2022 för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen 

 Inkomna synpunkter, december 2021 
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