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Tid och plats:

Torsdag den 22 september 2016, klockan 18:30-20:30 , Sessionssalen,
kommunhuset i Broby

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig

Justerare

Ingvar Nilsson (MP) och Lena Olsson (S)

Justeringens utförande

Torsdagen den 29 september, kl 16:00, Kommunhuset, Staben
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Carvonen

Sekreterare

Tomas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Ingvar Nilsson (MP)

Justerare

Lena Olsson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-22

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-29

Datum då anslaget tas ned

2016-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Staben

Underskrift

Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
Ledamoter

§
Ja

M
M
M
M
M
M
M

Patric Åberg
Erling Emsfors
Per-Eric Mattsson
Siv Larsson
Jerker Westdahl
Sofia Sommer
Daniel Jönsson

X
X
X
X
X
X
X

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Marcus Jeppsson
Lars-Stellan Jönsson
Lena Olsson
Anders Bengtsson
Karl-Erik Innala
Sven-Arne Persson
Birthe Nilsson
Miklos Liewehr
Aime Kömmits Andersson
Daniel Petersén
Kristin Johansson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L

Per-Olof Björnsson

X

KD

Magnus Nilsson

X

C
C

Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson

X
X

V

Jeanette Svensson

X

MP

Ingvar Nilsson

X

SD
SD
SD
SD
SD
SD

Pethra Wagnell
Mats Rosenqvist
Roberto Fierro
Kristoffer Persson
Robin Nilsson
Mikael Andersson

X
X

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§§ 73--82
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Nej
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Kommunfullmäktige
Namn och närvarande
Ersättare

Ersättare för

§
Ja

M
M
M
M

Mikael Persson
Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren

X
-

S
S
S
S
S
S

Tommy Persson
Birol Ates
Werner Kuhleber
Hans Andersson
Johnsson Börje
Henrik Englund

X
X
X
X

L
L

Tommy Aspegren
Tommy Axelsson

-

KD
KD

Marie-Louise Fredin
Christina Panfalk

X
-

C
C

Jennie Thygesson
Lars Lindbom

X

V
V

Thommy Svensson
Nina Andersson

X
-

MP
MP

Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

-

M

ORDFÖRANDE
Camilla Westdahl

X

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Marcus Jeppsson

Jeanette Svensson §§ 83--94
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Nej
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Kommunfullmäktige
§ 73

Meddelanden från länsstyrelsen - Nya ledamöter/ersättare i
kommunfullmäktige
Dnr: KS 2016/01603

Kommunfullmäktiges beslut:


Meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i protokoll 2016-09-22 meddelat om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige fr o m den 22 september 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Marcus Jeppsson (S) utses som ledamot efter Ann Ahlbin (S)
Henrik Englund (S) utses till ny ersättare efter Marcus Jeppsson (S)
Karl-Erik Innala (S) utses till ledamot efter Annika Qvarnström (S)
Hans Andersson (S) utses till ny ersättare efter Karl-Erik Innala (S)
Birthe Nilsson (S) utses till ledamot efter Monica Svensson (S)
Börje Johnsson (S) utses som ersättare efter Birthe Nilsson (S)

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-22
 Länsstyrelsens protokoll 2016-09-22

Beslutet skickas till:
Hemsidan
Lönekontoret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Fastställande av slutrapport från beredningen rörande
framtidsstudier
Dnr: KS 2015/00507

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer förslag till slutrapport Framtidsutveckling - ”Ett
försök att förstå den flyende tiden för att ana den kommande”.
 Punkt 5.1 sista stycket ändras till ”Beredningens övergripande slutsats är att det inom
ramen för kommunens styr- och ledningsmodell på ett strukturerat sätt ska bedrivas
ett arbete med omvärldsbevakning och därtill hörande analys och att detta arbete ska
startas upp snarast”.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tillsatte i april 2015 en tillfällig beredning för framtidsstudier.
Uppdraget var bland annat att höja kunskapen kring framtidsstudier som ett viktigt redskap
och underlag för att fatta välgrundade beslut som blir hållbara över tid.
Beredningen har genomfört huvuddelen av sitt arbete under hösten 2015 och vintern/våren
2016. Arbetet har bedrivits i form av arbetsmöten, studiebesök, besök vid beredningens
sammanträden av föreläsare och inspiratörer. Besök har genomförts vid Region Skåne för
diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur Region Skåne värderar och arbetar med
gemensamma framtidsutmaningar för länet. I september 2016 planerar beredningen en
avlutande aktivitet i form av ett besök av och en föreläsning med Anders Ekholm, VD för
institutet för Framtidsstudier. Beredningen har löpande redovisat sitt arbete vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Efter genomfört uppdrag överlämnar härmed beredningen för framtidsstudier sin slutrapport
till kommunfullmäktige för fastställande.

Yrkanden
Beredningsordföranden Daniel Jönsson (M) yrkar ändring i slutrapportens avsnitt 5.1 sista
stycket:
Nuvarande lydelse
Beredningens övergripande slutsats är att den politiska planeringsberedningen och
förvaltningsledning gemensamt på ett strukturerat sätt ska bedriva ett arbete med
omvärldsbevakning och därtill hörande analys och att detta arbete ska startas upp snarast.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Forts § 74

Ändringsförslag:
Beredningens övergripande slutsats är att det inom ramen för kommunens styr- och
ledningsmodell på ett strukturerat sätt ska bedrivas ett arbete med omvärldsbevakning och
därtill hörande analys och att detta arbete ska startas upp snarast.
I övrigt yrkar Daniel Jönsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Stellan Jönsson (S) yrkar bifall till ändringsförslaget och till kommunstyrelsens förslag i
övrigt.

Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag med Daniel Jönssons ändringsförslag.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 143
Tjänsteskrivelse SPU, daterad 2016-06-08
Slutrapport från beredningen för framtidsstudier
Protokoll från beredningen för framtidsstudier, 2016-08-19
Sammanställning av diskussion av beredningens förslag till slutrapport i fullmäktige
16 juni 2016

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges planeringsperedning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Dnr: KS 2016/00968

Kommunfullmäktiges beslut:
 Medlemsinsatsen i Kommuninvest höjs med 8 716 301 kr för att uppnå den högsta
nivån på kapitalinsats.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Kommuninvest välkomnar alla kommuner och landsting som vill bli medlemmar.
Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning och har det yttersta ansvaret
för organisationen. Varje medlem har en röst oavsett storlek, affärsvolym eller insats.
Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk
nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Kommuninvest är en
central del i kommuner och landstings finansiering.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen
påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Kommuninvest måste därför bygga upp
kapitalet ytterligare och har tagit fram en plan för att minimikravet på större kapital ska vara
uppnått senaste 2018 (då nya lagkrav träder i kraft). Idag finns dock inget beslut på att höja
kravet på minsta kapitalinsats för kommunerna utan ökningen hitintills bygger på en frivillig
ökning av kapitalinsatser.
Östra Göinge kommun har en ägarandel i Kommuninvest ekonomisk förening som motsvarar
insatskapitalet (medlemsinsatsen), vilket under 2016 blir 3 975 499 kr eller 281,91 kr per
invånare. Årligen får Östra Göinge kommun en avkastning på kapitalet som automatiskt
används till att öka insatskapitalet. De senaste åren har avkastningen på kapitalet varit mycket
god i förhållande till andra placeringsmöjligheter (ca 2 %).
Vid en högre kapitalinsats får Östra Göinge kommun dessutom behålla hela utdelningen (idag
omvandlas den automatiskt till ökad medlemsinsats).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 75
Förslaget är att höja till högsta insatsnivån då likviditeten i Östra Göinge kommun för
närvarande är mycket god.
Skulle kommunen någon gång vilja lämna Kommuninvest kommer hela insatskapitalet att
återbetalas.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 135
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 60
Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service, daterad 2016-07-15
Kommuninvest förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Förvärv av 100 % av aktierna i AB Östra Göinge Fastigheter
nr 1 samt godkännande av försäljning av AB Östra Göinge
Fastigheter nr 1
Dnr: KS 2016/01188

Kommunfullmäktiges beslut:
 Östra Göinge kommun förvärvar 100 % av aktierna i AB Östra Göinge Fastigheter
nr 1 för 100 000 kr
 Kommunfullmäktige godkänner att Östra Göinge Kommuns industrifastighets AB
(IFAB) genom aktieöverlåtelse säljer dotterbolaget AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1
till Östra Göinge kommun
 Kostnaden för förvärv av aktier tas inom ramen för finansiering

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 121, att uppdra åt IFAB:s styrelse att ta fram
ett underlag för ett beslut om försäljning av bolaget och eller dess fastigheter.
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2016-03-23, § 36, om försäljning av aktierna i IFAB. I
villkoren för försäljningen av aktierna ingår att bolaget ska avyttra fastigheterna senast per
2016-11-30. Två av IFAB’s fastigheter ligger i dotterbolag AB Östra Göinge Fastigheter nr 1.
Då AB Östra Göinge Fastigheter nr 1:s aktier ej avyttrats på annat sätt återstår för Östra
Göinge kommun att besluta att förvärva bolaget. Vid sidan om hyresavtal med nuvarande
hyresgäst finns också ett optionsavtal med tredje part (Nordic Flanges), vilket reglerar
förutsättningar för hur en förutbestämd aktieöverlåtelse ska ske senast 2020.
Aktieöverlåtelsen är bindande för båda parter.
Finansiering av förvärv av aktierna sker inom ramen för finansiering

Yrkanden
Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 76

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 139
Ledningsutskottets protokoll 206-08-24 § 58
Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2016-07-05
Skrivelse ”Yttrande av Kommunfullmäktige angående Östra Göinge kommuns
Industrifastighets AB:s försäljning av dotterbolaget AB Östra Göinge Fastigheter
Nr 1”

Beslutet skickas till:
Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB
Jonas Rydberg, kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Göingehem AB:s anhållan om utökad kommunal borgen
Dnr: KS 2016/01227

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Göingehem
AB:s (556166-9481) förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 570 000 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Göingehem AB anhåller i skrivelse daterad 2016-06-28 om att utöka borgensram ifrån dagens
295 000 000 kronor till 570 000 000 kronor för att möjliggöra nybyggnation av ca 155 nya
lägenheter enligt bilaga. Planen för nybyggnation finns beslutad i mål- och resultatplanen för
2016-2019 samt Göingehems ägardirektiv, där 120 nya lägenheter ska produceras under de
närmaste fyra åren.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 138
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 57
Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service, daterad 2016-07-05
Göingehem AB:s skrivelse daterad 2016-06-28, inklusive bilagorna protokoll samt
beräknade investeringar

Beslutet skickas till:
Göingehem AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering
Dnr: KS 2016/00368

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till föreskrifter om avfallshantering med
ikraftträdande 2016-11-01, med undantag för föreskrifter för slamtömning av enskilda
avlopp, som träder i kraft 2017-01-01.
 En utvärdering görs efter 1 år, dvs våren 2018 och redovisas för kommunfullmäktige
inklusive förslag till ändringar senast till kommunfullmäktige i juni 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att i samverkan med Osby kommun
ställa ut förslag till föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun och Östra Göinge
kommun för granskning och samråd.
Förslaget till nya föreskrifter har varit utställt under tiden 9 maj – 7 juni 2016. En arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från respektive kommun samt från ÖGRAB har sammanställt och
berett inkomna yttranden. Arbetsgruppen föreslår att ett reviderat förslag till föreskrifter om
avfallshantering antas med ikraftträdande 2016-11-01, med undantag för föreskrifter för
enskilda avlopp, som föreslås träda ikraft 2017-01-01.

Yrkanden
Jerker Westdahl (M) yrkar som tillägg till kommunstyrelsen förslag att en utvärdering görs
efter 1 år, dvs våren 2018 och redovisas för kommunfullmäktige inklusive förslag
till ändringar senast till kommunfullmäktige i juni 2018.
Patric Åberg (M), Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Jerker Westdahls (M)
tilläggsyrkande och till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag och Jerker Westdahls (M) tilläggsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 78

Beslutsunderlag














Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 146
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 63
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsavdelning, daterad 2016-06-29
Sammanställning och beredning av yttranden avseende utställt förslag till föreskrifter
om avfallshantering, 2016-06-22
Reviderat förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun och Östra
Göinge kommun
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun, protokoll 2016-05-25, § 62
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby kommun, protokoll 2016-05-23, § 67
Samhällsbyggnadsutskottet i Osby kommun, 2016-06-07
Moderaterna i Osby, 2016-06-01
, 2016-05-16
SBVT, 2016-06-02
, 2016-06-07
Länsstyrelsen, 2016-06-01

Beslutet skickas till:
ÖGRAB
Lina Rosenstråle
Kenneth Liedman
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge
SBVT
Länsstyrelsen
Hemsidan
Kfs

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Förslag till ny avfallstaxa
Dnr: KS 2016/01189

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar förslag till ny avfallstaxa med ikraftträdande från och med
2016-11-01, med undantag av avfallstaxa för slamtömning, som träder i kraft
2017-01-01.
 En utvärdering görs efter 1 år, dvs våren 2018 och redovisas för kommunfullmäktige
inklusive förslag till ändringar senast till kommunfullmäktige i juni 2018.
 Avgiften för uppehåll på 900 kr/vartannat år ses över både avseende vid första
ansökan och vid ansökan om fortsatt uppehåll.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
ÖGRAB lämnar förslag till ny avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet att gälla från och med 2016-11-01, exklusive taxa för slamtömning, som
föreslås gälla från och med 2017-01-01. Modellen för avfallstaxa har tagits fram av ÖGRAB
i samarbete med Kristianstad Renhållnings AB, Bromölla kommun och Hässleholm Miljö
AB, med ledning av Miljö och Avfallsbyrån AB. Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra
till att styra mot Osby och Östra Göinge kommuners mål inom avfallsområdet.
Strukturen på taxa är ny. Beräkningsmodellen för grundavgifter baseras på
fördelningsnycklar utifrån faktiska kostnader för respektive kundkategori. Avfallstaxan införs
i samband med byte till nytt insamlingssystem, 4-fack, vilket innebär en investering på drygt
32 miljoner kr. Målet har varit att behålla nuvarande avgiftsnivåer så långt som möjligt.
Genom tillämpning av fördelningsnycklar utifrån faktiska kostnader för olika kategorier
medför dock taxan förändrade avgifter för samtliga abonnentgrupper. En stor andel av
abonnenterna får sänkta avgifter. Förändringar av avgiftsnivåer beskrivs i tjänsteskrivelse
från ÖGRAB av 2016-06-21.

Yrkanden
Jerker Westdahl (M) yrkar som tillägg till kommunstyrelsens förslag att en utvärdering görs
efter 1 år, dvs våren 2018 och redovisas för kommunfullmäktige inklusive förslag till
ändringar senast till kommunfullmäktige i juni 2018.
Avgiften för uppehåll på 900 kr/vartannat år ses över både avseende vid första ansökan och
vid ansökan om fortsatt uppehåll.

Justerandes sign.
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Forts § 79
Patric Åberg (M) och Ingvar Nilsson (MP) yrkar bifall till Jerker Westdahls (M)
tilläggsyrkande och till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag och Jerker Westdahls (M) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 147
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 §64
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-26
Förslag till ny avfallstaxa, tjänsteskrivelse från ÖGRAB, 2016-06-21
Förslag till Östra Göinge kommuns avfallstaxa, 2016-06-21

Beslutet skickas till:
ÖGRAB
Kenneth Liedman
Kfs
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 18/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

§ 80

Revidering av enhetspris för villatomter
Dnr: KS 2016/01135

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige höjer enhetspriset för villatomter inklusive anläggningsavgifter
för VA och moms i områden med detaljplan antagen före 2004 till 130 000 kr med
hänvisning till beslutad höjning av VA-taxan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har sedan 2012 ett enhetspris på 100 000 kr för en villatomt inklusive
anläggningsavgifter för VA och moms i områden med detaljplan antagen före 2004.
Kommunfullmäktige fattade 2016-05-26 beslut om att revidera avgifterna för anslutning av
VA från och med 2016-07-01. Beslutet innebär en höjning av anslutningsavgifterna med
28 817 kr.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 148
 Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 65
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsavdelningen, daterad 2016-06-21
Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson, enhetschef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

§ 81

Förvärv av fastigheten Hovslagaren 3, Broby, samt
godkännande av försäljning av fastigheten Hovslagaren 3,
Broby
Dnr: KS 2016/01185

Kommunfullmäktiges beslut:
 Östra Göinge kommun köper fastigheten Hovslagaren 3 i Broby för 9 000 000 kr.
 Kommunfullmäktige godkänner att Östra Göinge kommuns industrifastighets AB
(IFAB) säljer fastigheten Hovslagaren 3, Broby, för 9 000 000 kr.
 Investeringsbudgeten för 2016 utökas med 9 000 000 kr för att finansiera köpet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 121 att uppdra åt IFAB:s styrelse att ta fram ett
underlag för ett beslut om försäljning av bolaget och eller dess fastigheter.
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2016-03-23, § 36, om försäljning av aktierna i IFAB. I
villkoren för försäljningen av aktierna ingår att bolaget ska avyttra fastigheterna senast per
2016-11-30. Då fastigheten Hovslagaren 3 ej avyttrats på annat sätt återstår för Östra Göinge
kommun att besluta att köpa fastigheten. Östra Göinge kommun tar samtidigt över det
hyresavtal som finns med hyresgästen och som löper till och med 2022-12-31.
Köpeskillingen fastställs till 9 000 000 kr vilket motsvarar den marknadsvärdering som
gjordes i augusti 2015 av oberoende extern värderingsbyrå. Tillträde sker senast den 201610-31. Finansiering av köpet sker genom utökning av investeringsramen för 2016 med
9 000 000 kr.

Yrkanden
Patric Åberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 136
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 59
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-05
Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om godkännande av
försäljning av fastigheten Hovslagen 3, Broby

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

Forts § 81
Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

§ 82

Svar på revisionsrapport - Granskning av hemtjänst,
överförmyndare, LSS och externa placeringar
Dnr: KS 2016/00420

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och lägger revisionsrapporten till
handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av hemtjänst, externa
placeringar, LSS och Överförmyndaren. Revisorerna bedömer att Kommunstyrelsen bör
stärka sin styrning, beredning av ärenden och uppföljning inom de granskade områdena.
Särskilt betonar revisorerna att Kommunstyrelsen borde varit mer aktiv för att nå en ekonomi
i balans inom hemtjänsten och att det finns brister i beredningen av ett ärende att tillsätta ny
överförmyndare samt att ändra bestämmelserna om ekonomiska förmåner till
Överförmyndaren. När det gäller hemtjänstens underskott och beredningen av ärendet kring
Överförmyndaren har Kommunstyrelsen, i samband med prövningen av ansvarsfrågan i
fullmäktige i juni, redan lämnat en kommentar i form av en förklaring till
Kommunfullmäktige. Revisorerna har också ett antal kommentarer och rekommendationer
avseende LSS och externa placeringar som Kommunstyrelsen inte har kommenterat tidigare.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 142
Tjänsteskrivelse SPU, daterad 2016-07-04
SPU förslag till svar på revisionsrapporten 2016-07-04
Revisionsrapport – Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar
 Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar. Ernst &
Young på uppdrag av revisorerna i Östra Göing kommun.
 Kommunstyrelsens förklaring med anledning av anmärkning i revisionsberättelsen för
2015.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 82
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunchefen
Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 83

Återtagande av avsägelse av uppdrag i Östra Göinge
kommuns Industrifastighets AB, Ann Ahlbin (S)
Dnr: KS 2016/00796

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Ann Ahlbins (S) återtagande av uppdrag som
ledamot i Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-06-16 i § 66 godkänt Ann Ahlbins avsägelse av samtliga
politiska uppdrag.
Ann Ahlbin (S) har nu i skrivelse 2016-09-07 meddelat att hon återtar sin avsägelse som
ledamot i Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB och behåller uppdraget tills dess att
bolaget är avvecklat.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-07
 Ann Ahlbins skrivelse 2016-09-07

Beslutet skickas till:
Ann Ahlbin (S)
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 24/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 84

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag fr o m 2017-01-01,
Kenneth Johannesson (S)
Dnr: KS 2016/01502

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Kenneth Johannessons (S) avsägelse som ledamot i
Tillsyns- och tillståndsnämnden, ledamot i Valnämnden, ledamot i Helge å
vattenvårdskommitté samt som ersättare i Skräbeåns vattenvårdskommitté från och
med 2017-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Johannesson (S) har avsagt sina uppdrag som ledamot i Tillsyns- och
tillståndsnämnden, ledamot i Valnämnden, ledamot i Helge å vattenvårdskommitté samt som
ersättare i Skräbeåns vattenvårdskommitté.
Avsägelsen gäller från och med 2017-01-01.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-12
 Kenneth Johannessons (S) avsägelse

Beslutet skickas till:
Kenneth Johannesson (S)
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Valnämnden
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 85

Avsägelse av politiska uppdrag, Marcus Jeppsson (S)
Dnr: KS 2016/01537

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Marcus Jeppssons (S) avsägelse som ledamot i
kommunstyrelsen, ledamot i ledningsutskottet, ledamot i CEISS samt som ersättare i
Östra Göinge Renhållnings AB från och med 2016-09-22.

Sammanfattning av ärendet
Marcus Jeppsson (S) har avsagt sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
ledningsutskottet, ledamot i CEISS samt som ersättare i Östra Göinge Renhållnings AB från
och med 2016-09-22.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-12
 Marcus Jeppssons (S) avsägelse

Beslutet skickas till:
Marcus Jeppsson (S)
CEISS
Östra Göinge Renhållnings AB
Hemsidan
Lönekontoret
Kommunsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 86

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
Robin Nilsson (SD)
Dnr: KS 2016/01510

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Robin Nilssons (SD) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige samt anhåller om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Robin Nilsson (SD) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige med
omedelbar verkan.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-07
 Robin Nilssons (SD) avsägelse

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 27/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 87

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden, Kenneth
Andersson (S)
Dnr: KS 2016/01474

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Kenneth Anderssons (S) avsägelse som ledamot i
Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Andersson (S) har avsagt sitt uppdrag som ledamot/vice ordförande i Valnämnden.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-12
 Kenneth Anderssons (S) avsägelse

Beslutet skickas till:
Valnämnden
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 28/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

§ 88

Svar på Medborgarförslag om att Knislinge bibliotek ska
finnas i samhällets centrum
Dnr: 2012/138

Kommunfullmäktiges beslut:


Medborgarförslaget anses besvarat med nedanstående yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Från
inkom 2012-01-31 medborgarförslag om att biblioteket även i
fortsättningen skulle finnas i Knislinge centrum.

Yttrande
Snapphaneskolan ligger i centrala Knislinge, minst lika centralt som det gamla biblioteket
gjorde. Barn- och unga är en viktig, prioriterad grupp för biblioteken i Östra Göinge. I
samband med planerna för ombyggnad av fastigheten som Snapphaneskolan ligger i fanns
möjlighet att skapa ett nytt integrerat folkbibliotek tillsammans med skolan. Genom flytten
har arbetet för den prioriterade gruppen barn- och unga stärkts samt att skolan på ett bättre
sätt lever upp till skollagens krav på tillgång till bibliotek som gör det möjligt att
kontinuerligt använda det som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för
denna. Under de år som gått har arbetet med att utveckla folkbiblioteket som en viktig
mötesplats fortskridit med bland annat välbesökta språkcaféer, föreläsningar och
utställningar. Vidare fortskrider folkbibliotekets utveckling av det digitala biblioteket för att
möta låntagarnas nya media- och läsvanor vilket bland annat innebär att låntagarna kan
beställa och hämta ut böcker på vilket bibliotek som helst inom hela nordöstra Skåne.”

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 153
 Bildnings tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-18
 Medborgarförslag 2012-01-31

Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 29/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

§ 89

Svar på motion - Angående ny simhall
Dnr: KS 2015/00833

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mats Rosenqvist (SD) yrkar i motion att ny kostnadsberäkning ska göras angående
nybyggnation som underlag för ny simhall. Han menar att den ska byggas i Knislinge eller
Broby.
Svar:
Det har inte bedömts aktuellt med nybyggnation av simhall.
Medel har avsatts i investeringsramen 2016 för renovering av badhuset i Broby.
Renoveringsarbetet blir klart under vecka 35 och anläggningen besiktigas v36 och kan
därefter utnyttjas till fullo igen.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-07 § 154
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 71
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-22
Motion 2015-05-27

Beslutet skickas till:
Mats Rosenqvist (SD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 30/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 90

Anmälningsärenden, september månad
Dnr: KS 2016/01243

Kommunfullmäktiges beslut:
 Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Följande anmälningsärenden redovisas;

Region Skåne, Regionfullmäktige
1. Sammanträdesplanering för 2017

Hälsa och omsorg
2. Ej verkställda SoL och LSS beslut 2016-06-30

Stab
3. Inkomna synpunkter t.o.m. 2016-06-15

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-12

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 31/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 91

Val av ledamöter, ersättare samt ordförande och vice
ordförande till kommunala uppdrag
Dnr: KS 2016/01573

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser nedanstående personer till ledamöter, ersättare samt
ordförande och vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har 2016-09-16 nominerat följande personer till ledamöter, ersättare samt
ordförande och vice ordförande till kommunala uppdrag;
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot
Kristin Johansson (S),

, (efter Ida Ahlbin)

Ersättare
Birthe Nilsson (S),

, (efter Monica Svensson)

Revisorer
Niclas Malmberg (S),
från den 1 april 2017.
Jan-Erik Larsson (S),

, (efter Bengt Magnstedt). Ordförande
, (efter Morgan Nilsson)

Kommunfullmäktiges beredningar
Daniel Petersén (S),

, vice ordförande, (efter Ida Ahlbin)

Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande (efter Ann Ahlbin)
Anders Bengtsson (S),

,

Ledamöter
Lena Dahl Wahlgren (S),
Birthe Nilsson (S),
Curt Antonsson (S),

, (efter Ann Ahlbin)
, (efter Marcus Jeppsson)
, (efter Annika Qvarnström)

Forts § 91
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 32/38

Kommunfullmäktige
Ersättare
Bo Lätt (S),
Marcus Jeppsson (S),

Protokoll 2016-09-22

, (efter Curt Antonsson)
(efter Birthe Nilsson)

Tillsyns- och tillståndsnämnden
2:e vice ordförande från 1 januari 2017 (efter Kenneth Johannesson)
Kristin Johansson (S),
Ledamot från1 januari 2017 (efter Kenneth Johannesson)
Aime Kömmits Andersson (S),
Ersättare från 1 januari 2017 (efter Aime Kömmits Andersson)
Johan Holgersson (S),
Valnämnden
Ledamöter
Tommy Johansson (S),
Andersson)
Marcus Jeppsson (S),
Kenneth Johannesson)

, vice ordförande (efter Kenneth
, från 1 januari 2017 (efter

Helgeå Vattenvårdskommitté
Ledamot från 1 januari 2017
Kristin Johansson (S),

(efter Kenneth Johannesson)

Skräbeåns Vattenvårdskommitté
Ersättare från 1 januari 2017
Kristin Johansson (S),

, (efter Kenneth Johannesson)

Göingehem AB
Ersättare
Hans Skoug,

, (efter Monica Svensson)

Östra Göinge Renhållnings AB
Ledamot
Anders Bengtsson (S),

, (efter Ann Ahlbin)

Ersättare
Curt Antonsson (S),

, (efter Marcus Jeppsson)

Forts § 91
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 33/38

Kommunfullmäktige
CEISS AB
Ledamöter
Anders Bengtsson (S),
Curt Antonsson, (S)

Protokoll 2016-09-22

, vice ordförande, (efter Ann Ahlbin)
, (efter Marcus Jeppsson)

Ersättare
Birthe Nilsson (S),

Kristianstad Airport AB
Ersättare
Karl-Erik Innala (S),

Göingebygdens trygga hem
Ersättare
Anders Bengtsson (S),

, (efter Anders Bengtsson)

, (efter Ann Ahlbin)

, (efter Ann Ahlbin)

Beslutsunderlag
 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-16
 Socialdemokraternas nomineringar 2016-09-16
Beslutet skickas till:
De valda
Revisorerna
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Valnämnden
Göingebygdens Trygga hem
Göingehem AB
ÖGRAB
CEISS
Kristianstads Airport AB
Hemsida
Lönekontoret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 34/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 92

Val av ledamot i kommunstyrelsen, Ann-Sofie Stolpe (SD)
Dnr: KS 2016/01568

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser Ann-Sofie Stolpe (SD),
i kommunstyrelsen.

till ledamot

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har 2016-09-14 nominerat Ann-Sofie Stolpe (SD),
till den vakanta platsen som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-15
 Sverigedemokraternas skrivelse 2016-09-14

Beslutet skickas till:
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Kommunsekreteraren
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 35/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 93

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Göingehem AB samt
val härav
Dnr: KS 2016/01584

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Mats Rosenqvists (SD) avsägelse om ledamot i
Göingehem AB.
 Kommunfullmäktige utser Jakob Batycki (SD),
Göingehem AB

till ny ledamot i

Sammanfattning av ärendet
Mats Rosenqvist (SD) har 2016-09-14 avsagt sitt uppdrag som ledamot i Göingehem AB.
Sverigedemokraterna har nominerat Jakob Batycki (SD),
Göingehem AB.

till ny ledamot i

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2016-09-20
 Sverigedemokraternas skrivelse 2016-09-14

Beslutet skickas till:
Mats Rosenqvist (SD)
Jakob Batycki (SD)
Göingehem AB
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 36/38

Protokoll 2016-09-22

Kommunfullmäktige
§ 94

Delgivning till kommunfullmäktige - Uppsikt över de
kommunala bolagen 2015 avseende om verksamheten är
ändamålsenlig och inom ramen för kommunens
befogenheter
Dnr: KS 2016/01058

Kommunfullmäktiges beslut:
 Delgivningsärendet läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Delges Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan den 1 januari 2013 förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
bolag som kommunen äger helt eller delvis. Det innebär att styrelsen årligen, genom särskilt
beslut, skall ta ställning till om bolagen, under föregående kalenderår, bedrivit sin verksamhet
i enlighet med det i bolagsordningarna angivna ändamålet och dessutom om verksamheten
har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagens ändamål och för
respektive bolag gällande kommunala befogenheter framgår av bolagsordningarna.
Ett viktigt underlag för Kommunstyrelsens ställningstagande är lekmannarevisorernas
granskningsrapporter som skall biläggas revisionsberättelsen från de förtroendevalda
revisorerna och som dessutom skall tillställas Kommunstyrelsen direkt. Genom ägardirektiv
har lekmannarevisorerna ett särskilt uppdrag att i granskningsrapporterna bedöma utfallet av
bolagens verksamhet avseende ändamålsuppfyllelse, måluppfyllelse och om verksamheten
bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag. I
uppdraget ingår att lekmannarevisorerna snarast skall uppmärksamma Kommunstyrelsen på
om bolagen brister i dessa avseenden.
Därutöver har Kommunstyrelsen haft regelbundna koncernmöten under 2015 och bolagen har
redovisat sin verksamhet vid Kommunstyrelsens sammanträden. Vidare ingår bolagens
årsredovisningar i koncernens årsredovisning som fastställs av Kommunfullmäktige. Den
sammanlagda bedömningen utifrån granskningsrapporter och övrigt underlag är att bolagens
verksamhet har bedrivits enligt fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål och
kommunala befogenheter som anges i bolagsordningarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 37/38

Kommunfullmäktige

Protokoll 2016-09-22

Forts § 94
De bolag som ingår i Kommunstyrelsens uppsikt 2015 är Göingehem AB, Östra Göinge
kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Ceiss AB.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll2016-09-07 § 141
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 § 61
Tjänsteskrivelse 2016-06-09.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2015

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 38/38

