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Ärendeförteckning
§1

Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier
från och med 2016

§2

Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

§3

Revidering av bolagsordning för Östra Göinge
kommuns Industrifastighets AB

§4

Svar på revisionsrapport - Granskning av hanteringen
av bidrag till föreningar

§5

Förslag att avskriva motion om total redovisning av
projektet med Superbuss

§6

Motion - Direktförbindelse mellan Broby och
Hästveda

§7

Motion - Gratis kollektivtrafik

§8

Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70
år

§9

Motion - Fibernät inom tätorter
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Tid och plats:

Torsdag den 28 januari 2016, klockan 17:30- 20:40, Sessionssalen,
kommunhuset i Broby

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig

Justerare

Daniel Jönsson (M) och Miklos Liewehr (S)

Justeringens utförande

Torsdagen 2016-02-04, kl 16:00, Kommunhuset, enheten Administration och
utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Carvonen

Sekreterare

Tomas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Daniel Jönsson (M)

Justerare

Miklos Liewehr (S)

Utdragsbestyrkande

1 - 2, 4 - 9
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-04

Datum då anslaget tas ned

2016-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ida Ahlbin

Esbjörn Svensson

Utdragsbestyrkande
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§1

Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och
med 2016
Dnr: KS 2015/01625

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige upphäver författningssamlingarna nr 45 - Reglemente för
kulturpris/stipendium, nr 71 - Stadgar för ungdomsstipendium samt den del av nr 33Bidragssystem för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, handikappföreningar
samt föreningsägda lokaler, som berör prestationsbidrag.
 Kommunfullmäktige beslutar om nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och -stipendier
från och med 2016 samt uppdrar till Kommunstyrelsen att fastställa pris- och
stipendiesummorna.
 Målgruppen för Idrotts- och fritidsstipendium - Ungdom, Kulturpris samt
Kulturstipendium - Ungdom utökas med föreningar som är registrerade i kommunen
och bedriver sin verksamhet i kommunen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ett rikt kultur- och fritidsliv med ett stort och mångfacetterat utbud av aktiviteter,
arrangemang och verksamheter är en framgångsfaktor för Östra Göinges attraktivitet och
dragningskraft. Personer, föreningar och aktörer som är verksamma och aktiva inom kulturoch fritidsområdet spelar en avgörande roll för möjligheten att nå framgång inom dessa
områden.
Goda exempel, framgångsrika resultat utöver det vanliga och engagerade personer och
föreningar inom kultur och fritidsområdet skall premieras och uppmuntras som ett led i att
lyfta fram kultur- och fritidslivets stora och viktiga betydelse för att Östra Göinge skall vara
en bra kommun att leva och bo i.
Detta förslag innebär en minskning av antalet priser men samtidigt en breddning,
modernisering och revidering av priserna och stipendierna som riktas till personer, aktörer
och föreningar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdena.
Förslaget är att kommunen årligen skall dela ut Kulturpris, Idrotts- och fritidspris,
Kulturstipendium – ungdom samt Idrotts- och fritidsstipendium – ungdom. Goda resultat på
mästerskapsnivå skall också uppmärksammas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 1
Folkhälsopriset, som också föreslås upphöra i detta förslag, omnämns i det idrottspolitiska
programmet som gällde till och med 2010-12-31. Dock finns det ingen författningssamling
som fastslår att priset är instiftat, vad förvaltningen kan se.

Yrkanden
Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jeanette Svensson (V) yrkar som tillägg till kommunstyrelsens förslag att även
kulturföreningar och andra föreningar ska få priser och stipendier. De skall vara med under
rubriken målgrupp för alla priser och stipendier som beslutas i detta ärende.

Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag och Jeanette Svenssons tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 5
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid
Förslag till priser och utmärkelser
Förändringar KFS 33, 45, 71

Beslutet skickas till:
Jan Carlson, kultur- och fritidschef
Helena Zeberg, kulturansvarig
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2

Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2015/01722

Kommunfullmäktiges beslut:
-

Kommunfullmäktige upphäver Måltidspolicy från 2011.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
År 2011 fastställde kommunfullmäktige en Måltidspolicy (KS 2012/291.03) för Östra Göinge
kommun. Underlaget arbetades fram av en tillfällig beredning, vars uppgift var att ta fram ett
dokument med målhorisont fram emot år 2020. Utifrån den då gällande styr- och
ledningsmodellen bedömde man att dokumentet till sin karaktär skulle kunna formuleras som
en programhandling och därigenom behandlas av kommunfullmäktige.
Under de senaste åren har en utveckling av kommunens styr- och ledningsmodell genomförts
och en tydlighet har framkommit när det att gäller att skilja på programhandlingar och
strategidokument. Den senare varianten har en kortare tidsutsträckning och är något mera
konkret till sitt innehåll och fastställs av kommunstyrelsen.
I samband med att det nu ska göras nya upphandlingar rörande kommunens
måltidsverksamheter så har en översyn av den nu aktuella måltidspolicyn aktualiserats.
Bedömningen är att den nu gällande måltidspolicyn bör ersättas av en måltidsstrategi och att
det arbetet bör ledas av kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. Vidare bör det
på sikt också arbetas fram en programhandling för folkhälsan.

Yrkanden
Sofia Nilsson (C), Magnus Nilsson (KD) och Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 7
Tjänsteskrivelse SPU

Beslutet skickas till:
Lise-Lotte Lundin Petersson, kostchef
Tommy Johansson, utredare SPU
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Svar på revisionsrapport - Granskning av hanteringen av
bidrag till föreningar
Dnr: KS 2015/01359

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från kommunrevisionen och
kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun
granskat kommunstyreslens hantering av bidrag till föreningar och lämnat revisionsrapport,
där revisionen önskat svar på de kommentarer och rekommendationer som framförts i
granskningen.

Beslutsunderlag






Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-17 § 119
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 182
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid 2015-11-25
Förslag till yttrande 2015-11-25
Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av bidrag till föreningar augusti 2015

Beslutet skickas till:
Revisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§5

Förslag att avskriva motion om total redovisning av
projektet med Superbuss
Dnr: KS 2015/00293

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avvisas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mats Rosenqvist har inlämnat skrivelse rubricerad ”Motion”. Den remitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari till kommunstyrelsen för beredning. Efter en närmare
genomgång av skrivelsens innehåll är det förvaltningens bedömning att den inte uppfyller de
kriterier som gäller för motioner och förvaltningen föreslår därför att den avskrivs från vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen har därefter beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen istället
avvisas.
I 4 kap. 16 § kommunallagen anges de rättigheter som en enskild fullmäktigeledamot har. En
ledamot kan väcka motioner, ställa interpellationer och frågor. Dessa redskap har olika syften
men gemensamt för dem är att de skall möjliggöra för de enskilda ledamöterna att fullgöra
det uppdrag de fått av väljarna genom rätten att ta olika initiativ.
Möjligheten att ställa en fråga (tidigare enkel fråga) syftar till att ledamöterna skall kunna
inhämta rena sakupplysningar inom olika områden. En fråga riktas till den som är politiskt
ansvarig för ett visst område, d.v.s. ordföranden i en nämnd eller ett utskott eller i en fullmäktigeberedning.
Möjligheten att ställa en interpellation syftar till att få till stånd en debatt i en fråga. Till skillnad från fråga - då bara den som frågar och den som svarar har rätt att yttra sig - medger interpellation att alla fullmäktigeledamöter deltar i replikskiftet.
Motionsrätten, däremot, syftar till att fullmäktigeledamöterna skall kunna väcka ett ärende för
att få till stånd någon form av åtgärd. Den går således längre än de båda andra redskapen på
så sätt att den innebär en möjlighet förslagsställaren att få någonting genomfört eller uträttat.
Innebörden av ordet motion är att det rör sig om ett förslag av medlemmar i en beslutande
församling1. En motion skall således innehålla ett förslag att genomföra något.
1

Enligt Svenska Akademiens ordlista ”Förslag väckt av medlemmar av en beslutande församling”.
Sida 10/16
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Justerandes sign.
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Forts § 5
Den aktuella skrivelsen är visserligen rubricerad som motion men innehåller inget förslag att
genomföra något. Därmed är det inte heller möjligt att handlägga den som en motion varför
förvaltningen föreslår att den avskrivs.
I skrivelsen ger författaren uttryck för ett antal tveksamheter till projektet Superbussar, som
kommunen har drivit tillsammans med bland annat Skånetrafiken, och begär svar på ett antal
frågor kring projektet och avslutningsvis….” en total redovisning av projektet med Superbussar”.
Kommunstyrelsen har i ett särskilt ärende tagit ställning till ett förslag att revidera den
trafikförsörjningsstrategi som kommunstyrelsen fastställde år 2011. Underlaget i detta ärende
innehåller bland annat en redogörelse för hur kommunen arbetat med
trafikförsörjningsfrågorna med utgångspunkt i 2011 års strategi. Där redovisas också
superbussprojektet och hur det är en del av kommunens arbete med
trafikförsörjningsfrågorna. Många av de frågeställningar som tas upp i den här aktuella
skrivelsen behandlas och besvaras i denna redovisning.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 10
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-16 § 109
Tjänsteskrivelse SPU 2015-10-15
Skrivelse från Mats Rosenqvist rubricerad ”Motion” 2015-02-23

Beslutet skickas till:
Mats Rosenqvist Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§6

Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda
Dnr: 2013/1081

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I den nu gällande Trafikförsörjningsstrategin fastslås att Kristianstad, Hässleholm och Osby
är viktiga knutpunkter mellan buss- och tåglinjer. Det nuvarande busslinjesystemet är
anpassat (linjerna 542 respektive 545) för att knyta an till tågförbindelser, så att man från
Östra Göinge kan ta sig åt olika håll.




Via Kristianstad kan man med tåg färdas mot Hässleholm/Lund/Malmö/Blekinge.
Via Hässleholm kan med tåg färdas mot Lund/Malmö/Helsingborg/Stockholm.
Via Osby kan man med tåg färdas mot Älmhult/Växjö/Kalmar.

Genom att koncentrera sig till ovanstående knutpunkter kan man uppnå god tillgänglighet och
ökad turtäthet. Om man skulle välja att bygga anknytningar till fler knutpunkter med lågt
resande antal skulle det leda till en utglesad och försämrad kollektivtrafik.
När det gäller förbindelsen Lönsboda – Broby har det sedan sommaren 2015 blivit utökade
möjligheter att ta sig från Lönsboda till Broby. En ny linje har inrättats mellan Lönsboda och
Sibbhult, vilket innebär att man genom byte kan nå Broby. Dessutom finns fortfarande
möjligheten att ta sig till Broby via Osby.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 11
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-16 § 106
Tjänsteskrivelse SPU
Motion Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda

Beslutet skickas till:
Vänsterpartiet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§7

Motion - Gratis kollektivtrafik
Dnr: 2013/1082

Kommunfullmäktiges beslut:


Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Att införa gratis kollektivtrafik i Östra Göinge skull medföra betydande kostnader inom
ramen för den kommunala budgeten, eftersom det företas ett stort antal resor inom
kommungränserna. Det svårt att göra en exakt beräkning, men kostnaden kommer med stor
sannolikhet att uppgå till ett betydande antal miljoner kronor. En försiktig beräkning ger vid
handen att det genomförs säkert över en halv miljon resor inom kommunen och det är för
dessa utblivna biljettintäkter som kommunen ska ersätta Skånetrafiken.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 12
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-16 § 107
Tjänsteskrivelse SPU
Motion 2013-11-18

Beslutet skickas till:
Vänsterpartiet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§8

Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år
Dnr: 2013/302

Kommunfullmäktiges beslut:


Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in motion om att Östra Göinge kommun ska erbjuda fria
bussresor för de invånare som är 70 år och boende i Östra Göinge kommun.
Förslag till svar
När mål- och resultatplanen för 2016 behandlades i kommunfullmäktige, 2015-06-17, yrkade
Mats Rosenqvist (SD) att det skulle budgeteras för seniorkort för nämnd målgrupp gällande
fria resor i kommunen.
Kommunfullmäktige avslog detta yrkande och med anledning av detta föreslås att motionen
avslås.

Yrkanden
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 14
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-16 § 108
Tjänsteskrivelse SPU
Motion 2013-03-15

Beslutet skickas till:
Petra Wagnell (SD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§9

Motion - Fibernät inom tätorter
Dnr: KS 2015/00683

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har sedan år 2012 en egen bredbandsstrategi. Målsättningen i den är
att till år 2020 ska 95 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Vid årsskiftet 2015/2106 beräknas cirka 25 – 30 % av hushållen ha denna tillgång och
denna procentsiffra kommer säkert att öka stadigt under de närmaste åren. Denna
bredbandsstrategi finns att tillgång på kommunens hemsida.
Kommunledningen har varit tydlig med att det är den privata marknaden som ska svara för
denna utbyggnad och att kommunens roll ska vara underlätta en utbyggnad oavsett om den
sker i en tätort eller på landsbygden. Kommunen ska med andra ord inte själva bygga ut
någon form av stadsnät eller ta några ekonomiska risker.
När en privat aktör önskar tillträde till kommunal mark för att lägga ner t.ex. en fiberkabel
regleras detta genom ett mark- och samförläggningsavtal. Här regleras vad som gäller för
grävning, återställning och vad aktören ska betala till kommunen för intrånget. Eftersom det
är den privata aktören som tar hela den ekonomiska risken och tar alla kostnader är det inte
möjligt i avtalet genom bindande krav tvinga aktören att gräva fram till samtliga fastigheter i
ett område utan att kommunen kommer att vara skyldig att ersätta aktören för sina extra
kostnader. Men genom avtalet är man dock noga med att ska verka för en samförläggning så
att t.ex. tomrör för fiber grävs ner samtidigt som kommunen gräver för VA-anslutningar. Det
blir också allt vanligare att bredbandsföretag i sitt arbete med lägga ner bredband säkerställer
så att man på ett enkelt sätt kan ansluta fastigheter i framtiden.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13 § 9
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-16 § 110
Tjänsteskrivelse SPU
Motion Fibernät inom tätorter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 9

Beslutet skickas till:
Kristoffer Persson (SD)
Mats Rosenqvist (SD)
Petra Wagnell (SD)
Roberto Fierro (SD)
Mikael Andersson (SD)
Robin Nilsson (SD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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