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Tid och plats:

Torsdag den 18 september 2014, klockan 17:30-19:50 i Kommunhuset,
sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig

Justerare

Jörgen Strand (M) och Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 2014-09-25, kl 16.00

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Carvonen

Sekreterare

Tomas

Ordförande

Uno Johansson (M)

Justerare

Jörgen Strand (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-25

Datum då anslaget tas ned

2014-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
Ledamoter
Patric Åberg (M)
Per-Eric Mattsson (M)
Camilla Westdahl (M)
Jerker Westdahl (M)
Jörgen Strand (M)
Yvonne Syllfors
Wictorsson (M)
Mikael Persson (M)

§
X
X
X
X
X
-

Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

-

Ann Ahlbin (S)
Karl-Erik Innala (S)
Lena Olsson (S)
Per af Forselles (S)
Annika Qvarnström (S)
Anders Bengtsson (S)
Monica Rask-Carlsson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)
Sten Persson (S)
Kenneth Johannesson (S)
Ida Ahlbin (S)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tommy Aspegren (FP)
Percy Eriksson (FP)
Monica Hjortenbrink
Preutz (FP)

X
X
-

Magnus Nilsson (KD)
David Carlsson (KD)

X
X

Sofia Nilsson (C)
Lars Lindbom (C)

X
X

Joakim Wendel (V)

X

Ingvar Nilsson (MP)

X

Pethra Wagnell (SD)
Björn Collin (SD)

X
X

Jan Listerud

X

Justerandes sign.

Ja

§

Utdragsbestyrkande
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Nej
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Kommunfullmäktige
Namn och närvarande
Ersättare

§
Ja

Tjg

Inger Mattsson (M)

X

Tjg

Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Berth Svensson (M)

X
-

Sven-Arne Persson (S)
Tommy Persson (S)
Andreas Torndahl (S)
Marie Dagsberg (S)
Miklos Liewehr (S)
Peter Ujvari (S)

X
X
-

Tommy Axelsson (FP)
Annica Persson (FP)

-

Christina Panfalk (KD)
Göran Nilsson (KD)

-

Bengt-Arne Persson (C)
Lena Segerholm (C)

X
-

Bernardo Espinoza (V)
Nina Andersson (V)

X

Ulf Holmén (MP)
Gert-Åke Englund (MP)

X

ORDFÖRANDE
Uno Johansson (M)

X

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Yvonne Syllfors
Wictorsson (M)
Mikael Persson (M)
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Nej
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Kommunfullmäktige
Rapport om beredningarnas arbete

Vid dagens sammanträde fanns inget nytt angående beredningarnas arbete att redovisa till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Programhandling ”Kunskap-Kompetens-Arbete”
Dnr: 2013/527
Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer programhandlingen ”Kunskap-Kompetens-Arbete”.

Yrkanden
Magnus Nilsson (KD), Lars-Stellan Jönsson (S) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör när det gäller
arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Satsningar för att få arbetslösa ungdomar,
biståndstagare, utlandsfödda samt människor med medicinska och sociala arbetshinder i
arbete är några av de områden där kommunen har kommit att spela en allt större roll. Trots
detta har det saknats ett övergripande styrdokument som uttrycker den politiska viljan inom
angivna arbetsmarknadspolitiska områden.
Av den anledningen har Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fått i uppdrag att ta
fram ett program för kommunala arbetsmarknadsinsatser under begreppen Kunskap –
Kompetens – Arbete.
Beredningen har nu arbetat fram ett textförslag till programhandling som överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-03 § 122
Ledningsutskottets protokoll 2014-08-20 § 60
Tjänsteskrivelse 2014-07-14
Protokoll – Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 2014-06-27
Sammanställning – diskussion kommunfullmäktige 2014-06-18
Programhandling ”Kunskap-Kompetens-Arbete”

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 63
Beslutet skickas till:
Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Ulla Wram – verksamhetschef Bildning
Jakob Thorsteinsson - verksamhetschef Stöd och omsorg
Birgitta Sörensen – arbetsmarknadsutvecklare
Arbetsförmedlingen Kristianstad
Arbetsförmedlingen Broby

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Ändring av Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för
bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens med mera i
Östra Göinge kommun
Dnr: TT 2014/00148

Kommunfullmäktiges beslut:
-

Kommunfullmäktige gör ett tillägg till Tillsyns- och tillståndsnämndens plan- och
bygglovstaxa enligt Komplettering av taxa för bygglov mm. 2014-06-18.
 Kommunfullmäktige kompletterar taxa för kart och mät. i Östra Göinge kommun enligt
Komplettering av taxan för kart och mät 2014-06-18.
 Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna börjar gälla från och med 2014-10-15.

Yrkanden
Ingvar Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsmotivering
Nuvarande taxa för bygglov, bygganmälan strandskyddsdispens mm avspeglar inte
arbetsinsatsen i vissa fall.
Taxa för kart och mät går inte att tillämpa vad gäller tidersättning på grund av att Tabell 2
Tidersättning inte ingår i taxa för kart och mät enligt beslut KS § 70/11

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ändring av plan- och bygglovstaxa för bygglov respektive kart och mät.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-03 § 131
 Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag 2014-08-25 § 73
 Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2014-06-18
 Komplettering av taxa för bygglov mm. 2014-06-18
 Komplettering av taxan för kart och mät 2014-06-18
 KS 2011.2273 bygglovstaxa

Beslutet skickas till:
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef
Kjell Ekstam, byggnadsinspektör
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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§ 65

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala kontrollen
enligt livsmedelslagen samt miljöbalken med mera
Dnr: TT 2014/00149

Kommunfullmäktiges beslut:

 Kommunfullmäktige antar förslaget om ändring i Kfs. för Östra Göinge kommun,
nr 63, Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen, vari timavgiften enligt § 6
ändras till 900 kronor.
 Kommunfullmäktige beslutar att i kommunal författningssamling för Östra Göinge
kommun nr 82, Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom
miljöbalken med flera ändra § 1 till följande: Från och med 2014-10-01 och tillsvidare
är K fastställd till 900 kronor.
 Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna i båda taxorna börjar gälla från och
med 2014-10-15.

Beslutsmotivering
Sedan senaste taxeändringen 2011 har enheten haft ökade kostnader för bl a löner och i
jämförelse med andra kommuner är timkostnaden i Östra Göinge kommun lägre. Med
bakgrund av dessa faktorer finns motiv att höja timtaxan till 900 kr.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tillsyn- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun har en taxa för tillsyn enligt
miljöbalken m fl och en taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen. Taxorna är uppbyggda kring
s.k. timdebitering vilket innebär att kommunfullmäktige antagit en viss timkostnad för
tillsynen. I de antagna taxorna utgör timkostnaden 800 kr. Vid jämförelser med andra
kommuner är denna timkostnad låg och bör höjas till 900 kr med tanke på ökade kostnader
och att taxan är lägre än andra kommuners.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-03 § 132
 Tillsyns- och tillståndsnämndens protokoll 2014-08 25 § 74
 Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse - 2014-06-18
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 65
Beslutet skickas till:
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef
Stefan Östberg, miljö- och livsmedelsinspektör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Komplettering av fjärrvärmetaxan med anslutningsavgift
Dnr: KS 2014/00672

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar föreslagen anslutningsavgift för fjärrvärmenäten i
Knislinge och Hanaskog.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det finns fastighetsägare som vill ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät. När kommunfullmäktige tog en ny fjärrvärmetaxa i juni så innehöll den inte någon avgift för anslutning till
fjärrvärmenätet, så den behöver kompletteras med detta.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-03 § 140
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-09-03
Komplettering av fjärrvärmetaxan med anslutningsavgift för fjärrvärmenäten i Knislinge
och Hanaskog.

Beslutet skickas till:
Tomy Toni, fastighetschef
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Svar på motion - Bashastigheterna i Östra Göinge kommun
Dnr: 2013/1115

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås

Yrkanden
Petra Wagnell (SD) och Jan Listerud (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jan Listerud, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med yrkande om att
hastigheterna 50. 70 och 90 blir bashastigheter i Östra Göinge kommun i enlighet med
regeringens nu gällande hastighetsgränser.

Yttrande
I Sverige är det sedan maj månad 2008 möjligt att begränsa hastigheten i 10-steg mellan 30
och 120 km/tim. Initialt var ambitionen med ändring av hastighetsgränser att långsiktigt helt
fasa ut hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim för att ersätta dessa med nya så kallade
bashastigheter. I juni 2012 redovisade Trafikverket en utvärdering av de nya
hastighetsgränserna till regeringen. I utvärderingsrapporten föreslog Trafikverket att 50, 70
och 90 km/tim skulle avvecklas. En ny generell hastighet 40 km/tim inom tättbebyggt område
och 60 km utom tättbebyggt område skulle införas med fem års övergångstid enligt förslaget.
Regeringen valde dock att inte ändra de gällande hastighetsgränserna, Det blev inget beslut
om ny bashastighet på 40 km/tim inom tättbebyggt område. Kommunerna kan fortsätta att
använda hastighetsgränser i 10-steg mellan 30 och 60 km/tim inom tättbebyggt område.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att det är viktigt för kommunerna att
fortsätta se över sina hastighetsgränser så att de anpassas till de förutsättningar och mål som
kommunen har för sina tätorter. Att välja rätt hastighet är en viktig fråga inte bara ur
trafiksäkerhetssynpunkt utan det påverkar även tätortens karaktär, tillgänglighet, trygghet och
miljö. SKL fortsätter därför att stödja kommuner i införande av nya hastigheter enligt
handboken ”Rätt fart i staden”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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En utvärdering av försöksverksamhet med nya tätortsgränser hr visat på betydande vinster vid
ändring hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim inom tätorternas huvudnät för biltrafik.
Medelhastigheten sjunker med i snitt ca 3 km/tim. Det kan låta lite, men det ger en minskad
risk för dödsolyckor med 25-30 procent. Hastighetsspridningen minskar och trafiken flyter i
en något jämnare takt, vilket bidrar till lägre bensinförbrukning och lägre utsläpp av
koldioxid, kväveoxider och partiklar.
Rätt fart i staden är en handledning och metod för kommuner i arbetet med att ta fram
hastighetsplaner för sina tätorter.
Handledningen har tagits fram av SKL och Trafikverket i samverkan. För att stimulera
kommuner att genomföra hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden gav Trafikverket bidrag
till de kommuner som tog hjälp av konsult för att genomföra analys och ta fram förslag enligt
metoden. Östra Göinge kommun genomförde sin hastighetsöversyn med hjälp av
konsultföretaget Vectura. En slutrapport förelåg 2010-06-03. Rapporten presenterades för
dåvarande samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen under 2010. Efter beredning och
komplettering med underlag för kommunens mindre tätorter samt med en tidplan för
införande av nya hastigheter fördes ett förslag till hastighetsplan fram till beslut under 2013.
Kommunstyrelsen godkände den 8 maj 2013 förslaget till hastighetsplan och uppdrog åt
kommunchefen att införa nya hastighetsgränser inom tättbebyggt område enligt planen.
Genomförandet pågår.
Enligt reglemente för kommunstyrelsen i östra Göinge kommun fullgör kommunstyrelsen
kommunens uppgifter bland annat vad avser trafikuppgifter som åligger trafiknämnden enligt
Lag om nämnder för vissa trafikfrågor samt trafiksäkerhetsfrågor.
Kommuner har rätt att besluta om gränser för tättbebyggt område och beslutar om alla
hastighetsgränser inom tättbebyggt område inklusive undantag från gällande bashastighet,
oavsett vem som är väghållare. Kommuner har dock inte rätt att fatta beslut om
bashastigheter. Av regeringen fastställda bashastigheter gäller för alla kommuner.

Beslutsunderlag

 Ledningsutskottets protokoll 2014-08-20 § 72
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-05-14.
 Motion 2013-11-29

Beslutet skickas till:
Jan Listerud

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om
samarbetsforum
Dnr: KS 2014/00192

Kommunfullmäktiges beslut
 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patrik Åberg (M) läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Patric Åberg (M) om han kommer att verka för att drogproblematiken lyfts på ett mer aktivt
sätt inom politiken och då förslagvis använde redan befintligt samarbetsforum.

Beslutsunderlag

 Fråga, Ann Ahlbin (S)
 Patric Åbergs (M) svar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Svar på interpellation från Pethra Wagnell (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg om flyktingmottagandet
Dnr: KS 2014/00232

Kommunfullmäktiges beslut
 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Pethra Wagnell (SD) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om att man är frågande till uppgifterna i
media att Östra Göinge kommun är hårt belastad utan att kommunfullmäktige har blivit
informerade.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens ordförande Patric Åbergs (M) svar
 Protokoll 2014-06-18 § 50
 Pethra Wagnells (SD) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Svar på interpellation från Anders Bengtsson ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg angående
flyktingmottagandet
Dnr: KS 2014/00269

Kommunfullmäktiges beslut
 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Anders Bengtsson (S) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om bl a vilka överenskommelser det finns
med migrationsverket angående mottagande av flyktingar och på vilket sätt det är en högre
belastning för Östra Göinge än andra kommuner gällande flyktingmottagandet.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens ordförande Patric Åbergs (M) svar
 Protokoll KF 2014-06-18 § 51
 Anders Bengtssons (S) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg
angående handläggning av motionen ”Det mångkulturella
experimentet
Dnr: 2014/50

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) lämnar ett muntligt svar på Björn
Collins (SD) fråga.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Björn Collin (SD) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg angående handläggning av motionen ”Det mångkulturella
experimentet”

Beslutsunderlag

 Björn Collins fråga 2014-09-16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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