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Ärendeförteckning
§9

Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i
kommunfullmäktige

§ 10

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Marie-Louise Eriksson

§ 11

Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i
kommunfullmäktige

§ 12

Årsredovisning 2016 samt fråga om ansvarsfrihet

§ 13

Uppföljning av intern kontroll 2016

§ 14

Maxtaxa äldreomsorgen 2017

§ 15

Uppdragshandling för tillfällig beredning om
jämställdhet

§ 16

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning
rörande jämställdhet

§ 17

Uppdragshandling för tillfällig beredning för
aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge
kommun

§ 18

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning
för aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge
kommun

§ 19

Svar på motion - Satsning på långtidsarbetslösa
ungdomar

§ 20

Svar på motion gällande barnomsorg på obekväm
arbetstid

§ 21

Svar på motion - Solceller/plattor på all
nybyggnation av offentliga och kommunägda
fastigheter i Östra Göinge kommun
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§ 22

Svar på motion - Äldre personer med begränsad
rörlighet och som bor kvar i sin bostad

§ 23

Svar på motion - Demensteam för hemtjänsten i
Östra Göinge

§ 24

Val av ersättare till styrelsen för CEISS AB

§ 25

Val av ersättare till styrelsen för AB Östra Göinge
Fastigheter nr 1

§ 26

Val av ersättare till styrelsen för Skåne Blekinge
Vattentjänst AB

§ 27

Avsägelse av uppdrag, Maria Hammarlund (SD)

§ 28

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige, mars
månad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Tid och plats:

Torsdag den 23 mars 2017, klockan 18:30- 20:55 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef (§§ -9-12, §§ 19-28)
Oscar Nilsson, ekonomichef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Sofia Nilsson (C)
Karl-Erik Innala (S)

Justeringens utförande

Torsdagen den 23 mars 2017, kl 21:00 (§ 14)
Torsdagen den 30 mars 2017, kl 16:00 (§§ 9-13, 15-28)
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Andreas Sjölin

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Sofia Nilsson (C)

Justerare

Karl-Erik Innala (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-23

Datum då anslaget tas ned

2017-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-30

Datum då anslaget tas ned

2017-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Närvaro och omröstningslista omedelbar justering § 14
Namn och närvarande
Ledamoter

§ 14
Ja
x

M
M
M
M
M
M
M

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

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

L

Per-Olof Björnsson

x

KD

Magnus Nilsson

x

C
C

Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson

x
x

V

Jeanette Svensson

MP

Ingvar Nilsson

x

Pethra Wagnell
Mats Rosenqvist
Marie-Louise Eriksson
Kristoffer Persson
Andréas Selg
Mikael Andersson

x

SD
SD
SD
SD

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x

x

Utdragsbestyrkande
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Nej
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Namn och närvarande
Ersättare

Ersättare för

§ 14
Ja
x
x

§
Nej

M
M
M
M

Mikael Persson
Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren

X
X

Erling Emsfors
Daniel Jönsson

S
S
S
S
S
S

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

x
x
x

Lena Ohlsson

x

Birthe Nilsson
Kristin Johansson

x
x

L
L

Tommy Aspegren
Tommy Axelsson

KD
KD

Marie-Louise Fredin
Göran Nilsson

C
C

Jennie Thygesson
Lars Lindbom

V
V

Thommy Svensson
Nina Andersson

MP
MP

Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

M

Ordförande
Camilla Westdahl

Justerandes sign.

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

x

Utdragsbestyrkande
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Ja

Nej
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Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
Ledamoter

§ 19
Ja
1

§ 20
Nej

Ja
1

§ 23
Nej

Ja
1

M
M
M
M
M
M
M

Patric Åberg
Erling Emsfors
Per-Eric Mattsson
Siv Larsson (§§ 12-28)
Jerker Westdahl
Sofia Sommer
Daniel Jönsson

X
X
X
X
X
-

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Marcus Jeppsson
Lars-Stellan Jönsson
Lena Ohlsson
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
-

1

L

Per-Olof Björnsson

X

1

1

1

KD

Magnus Nilsson

X

1

1

1

C
C

Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson

X
X

1
1

1
1

1
1

V

Jeanette Svensson

X

MP

Ingvar Nilsson

X

1

1

1

Pethra Wagnell
Mats Rosenqvist
Marie-Louise Eriksson
Kristoffer Persson
Andréas Selg
Mikael Andersson

X
X

1

1

1

SD
SD
SD
SD

1

1

Justerandes sign.

1
1
1
1

1
1
1
1

§
Nej

1
1
1
1

Avstår

1
1

1
1

Avstår
Avstår

1
1
1

1
1
1

1
Avstår
Avstår

1
1
1

1
1
1

1

1

1

Utdragsbestyrkande
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1

1
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Namn och närvarande
Ersättare

Ersättare för

§ 19
Ja
1
1

§ 20
Nej

Ja
1
1

§ 23
Nej

Ja
1
1

§
Nej

M
M
M
M

Mikael Persson
Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren

X
X
-

Erling Emsfors
Daniel Jönsson

S
S
S
S
S
S

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

X
X
X
-

Lena Ohlsson

1

1

1

Birthe Nilsson
Kristin Johansson

Avstår
Avstår

1
1

1
1

L
L

Tommy Aspegren
Tommy Axelsson

KD
KD

Marie-Louise Fredin
Göran Nilsson

X
-

C
C

Jennie Thygesson
Lars Lindbom

-

V
V

Thommy Svensson
Nina Andersson

X
-

MP
MP

Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

-

M

Ordförande
Camilla Westdahl

X

Justerandes sign.

1

1

17
3
7 avstod

15

Utdragsbestyrkande

1
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14
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Ja

Nej
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§9

Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr: KS 2017/00145

Kommunfullmäktiges beslut:


Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 7 mars 2017 utsett Marie-Louise Eriksson (SD),
till ledamot i kommunfullmäktige från och med den 7 mars 2017 till och med den 14
oktober 2018 efter Roberto Fierro (SD).

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-03-13
 Länsstyrelsens protokoll 2017-03-07

Beslutet skickas till:
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 10

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
Marie-Louise Eriksson
Dnr: KS 2017/00145

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Marie-Louise Erikssons avsägelse och anhåller om
ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 7 mars 2017 utsett Marie-Louise Eriksson (SD),
till ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2017 till och med den 14
oktober 2018.
Marie-Louise Eriksson har den 13 mars 2017 avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-03-13
 Marie-Louise Erikssons avsägelse

Beslutet skickas till:
Marie-Louise Eriksson
Länsstyrelsen
Hemsidan
Lönekontoret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i
kommunfullmäktige
Dnr: KS 2017/00159

Kommunfullmäktiges beslut:


Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 7 mars 2017 utsett Göran Nilsson (KD),
till ny
ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 7 mars 2017 till och med den 14
oktober 2018 efter Christina Junker Panfalk (KD).

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-03-13

Beslutet skickas till:
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 12/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 12

Årsredovisning 2016 samt fråga om ansvarsfrihet
Dnr: KS 2017/00088

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning.
 Kommunfullmäktige reserverar 6,6 miljoner kronor av årets överskott till
resultatutjämningsreserven.
 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för Kommunstyrelsen,
Tillsyns- och tillståndsnämnden, Valnämnden, Kommunfullmäktiges beredningar
samt för enskilda förtroendevalda i deras organ.
 Ansvarsfrihet beviljas för Överförmyndaren för helåret 2016.
 De ledamöter och ersättare som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad
gäller deras nämnd, styrelse eller förvaltning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Årets resultat för Östra Göinge kommun är 26,7 miljoner kronor jämfört med 43,5 miljoner
kronor föregående år, vilket är 11,8 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i
huvudsak av:
 Verksamheternas avvikelser
+5,0 miljoner kronor,
 Skatteintäkter och generella statsbidrag
+44,9 miljoner kronor,
 Pensionskostnader
-43,6 miljoner kronor,
 Reavinster
+4,4 miljoner kronor.
Med det ekonomiska resultatet är det möjligt att avsätta 6,6 miljoner kronor till
resultatutjämningsreserven.
Verksamheterna uppvisar ett resultat på 5,0 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns i
verksamheterna Hälsa och omsorg (-10,9 miljoner kronor) och Kommunchef (+13,8 miljoner
kronor).
Investeringarna uppgick under 2016 till 69,0 miljoner kronor, att jämföra med föregående år
då utfallet var 64,0 miljoner kronor. Budgeten var 128,4 miljoner kronor. De största
investeringarna under året var Byarna Hanaskog samt renovering av badhuset i Broby. Alla
projekt finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 12
Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för första gången i årsredovisningen för år
2016. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord, tillsammans med en analys
måluppfyllelsen samt de aktiviteter som planerats för att uppnå måluppfyllelsen. 30 av de
planerade 32 aktiviteterna har genomförts och prognosen för måluppfyllelsen är god.
Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på
95 % frisknärvaro nås nästan då siffran är 94,39 %. Detta att jämföra med 94,34 %
föregående år.
Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB, Ceiss AB, AB
Östra Göinge Fastigheter nr 1 samt de delägda bolagen Östra Göinge Renhållnings AB och
Skåne Blekinge Vattentjänst AB. IT-kommuner i Skåne AB bildades under året men har inte
startat upp sin kompletta verksamhet förrän den1 januari 2017 och därför inte del av
koncernredovisningen. Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB såldes den 1 december
2016 och är därmed inte heller del av koncernredovisningen. Kommunkoncernens resultat
uppgår till 35,8 miljoner kronor, att jämföra med 46,1 miljoner kronor år 2015.

Yrkanden
Patric Åberg (M) yrkar följande:
 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning.
 Kommunfullmäktige reserverar 6,6 miljoner kronor av årets överskott till
resultatutjämningsreserven.
 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för Kommunstyrelsen,
Tillsyns- och tillståndsnämnden, Valnämnden, Kommunfullmäktiges beredningar
samt för enskilda förtroendevalda i deras organ.
 Ansvarsfrihet beviljas för Överförmyndaren för helåret 2016.
 De ledamöter och ersättare som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad
gäller deras nämnd, styrelse eller förvaltning.
Anders Bengtsson (S) och Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Patric Åbergs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Patric Åbergs (M) yrkanden under proposition och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 12

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-01-18
Årsredovisning 2016
Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 15
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 40
Revisionsberättelse 2016
Revisionsrapport – Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Uppföljning av intern kontroll 2016
Dnr: KS 2016/00217

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för
2016.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för år 2016 ska uppföljningar göras inom
kontrollområdena synpunktshantering, SFI, överförmyndare, stöd och omsorg, hemtjänsten
samt ekonomi – upphandling. Rapporter för respektive område enligt den interna
kontrollplanen bifogas detta ärende. Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-01-18
Uppföljning SFI
Uppföljning Stöd och omsorg
Uppföljning Hemtjänsten
Uppföljning Ekonomi – upphandling
Uppföljning Synpunktshantering & Överförmyndaren
Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 8
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 42

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Maxtaxa äldreomsorgen 2017
Dnr: KS 2017/00109

Kommunfullmäktiges beslut:
 Högkostnadsskyddet (maxavgiften) för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård fastställs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
 Högkostnadsskyddet (maxavgiften) för bostad i särskilt boende som inte omfattas av
hyreslagen fastställs till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
 Hemtjänsttaxan fastställs till:
Insats Avgift
Nivå 1 en tolftedel av 49,80%
Nivå 2 en tolftedel av 63,25%
Nivå 3 en tolftedel av 84,00%
Nivå 4 en tolftedel av 98,55%
Nivå 5 en tolftedel av 100,00%

* 0,5392 * prisbasbeloppet
* 0,5392 * prisbasbeloppet
* 0,5392 * prisbasbeloppet
* 0,5392 * prisbasbeloppet
* 0,5392 * prisbasbeloppet

 Beslutet ska gälla fr.o.m. 1 april 2017.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen i kraft. Den innebär att den
enskildes avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård per
månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet mot tidigare en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för bostad i särskilt boende
per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet
för 2017 är 44 800 kr. I samband med denna förändring minskar även staten sina anslag till
kommunerna i systemet för kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp som
intäkterna beräknas öka med.

Yrkanden
Sven-Arne Persson (S) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag med att maxtaxan lämnas
oförändrad.
Karl-Erik Innala (S) yrkar bifall till Sven-Arne Perssons (S) avslagsyrkande.
Magnus Nilsson, (KD), Sofia Nilsson (C) och Mikael Persson (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 14

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Sven-Arne Perssons (S) yrkande.
Vid omröstningen avgavs 15 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har
således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Anders Bengtsson, Marcus Jeppsson, Hans Andersson, Werner Kuhleber, Sven-Arne
Persson, Karl-Erik Innala, Daniel Petersén, Aime Kömmits Andersson och Miklos Liewehr
(samtliga S) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och Intern service 2017-01-20
 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 2017-02-22 § § 8
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 48

Beslutet skickas till:
Hemsidan
Inga-Britt Tedevall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet
Dnr: KS 2017/00195

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandlingen för en tillfällig beredning om
jämställdhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har tagit fram ett förslag att tillsätta en tillfällig beredning inom området jämställdhet inom kommunens ansvarsområden. Sakområdet
kring jämställdhet ska belysas för att därigenom leda till aktiviteter som höjer kvaliteten i
bemötande och service riktat till göingeborna. Målet är att uppnå och bibehålla ett jämställt
bemötande och en samhällsservice utan osakliga skillnader i fördelning av resurser på grund
av kön.

Yrkanden
Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-01-30
Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet
Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, 2017-01-27
Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 12
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 46

Beslutet skickas till:
Tillfällig beredning om jämställdhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning
rörande jämställdhet
Dnr: KS 2017/00195

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till tillfällig beredning rörande
jämställdhet enligt nedan;
Ledamöter
Camilla Dahlström (M),
Magnus Nilsson (KD),
Emma Hansson (L),
Miklos Liewehr (S),
Lena Dahl Wahlgren (S),
Per af Forselles (S),
Ann-Sofie Stolpe (SD),

ordförande
, vice ordförande

Ersättare
Jon Marin (M),
Karin Landin Sandberg (C),
Stig Svensson (MP),
Sylva Andersson-Karlsson (S),
Sofie Käck (S),
Laila Lindell (V),
Conny Carlsson (SD),

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges planeringsberedning föreslår att det tillsätts en särskild tillfällig
beredning rörande jämställdhet. Till denna skall väljas ledamöter och ersättare enligt följande
fördelning mellan partier/partigrupper. Föredelningen bygger på proportionalitetsprincipen
och fullmäktiges arbetsordning.





Femklövern
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

3 ordinarie och 3 ersättare varav en ordinarie skall vara ordförande
3 ordinarie och 2 ersättare varav en ordinarie skall vara vice ordförande
0 ordinarie och 1 ersättare
1 ordinarie och 1 ersättare

Utdragsbestyrkande

Sida 20/39

Protokoll 2017-03-23

Kommunfullmäktige
Forts § 16

Beslutsunderlag

 Partiernas nomineringar
 Valberedningens förslag 2017-03-23 § 1

Beslutet skickas till:
Partierna
PPB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 17

Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av
översiktsplan för Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2017/00196

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandlingen för en tillfällig beredning för
aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun skall enligt plan och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön i kommunen. Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.
För att vara vägledande vid beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken
måste översiktsplanen vara aktuell. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som
ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Kommunfullmäktige skall därför minst en gång
under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5
§ PBL. Östra Göinges nuvarande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i september år
2012, d.v.s. under förra mandatperioden, varför en aktualisering måste ske under innevarande
mandatperiod.
Kommunfullmäktiges planeringsberedning föreslår mot denna bakgrund att det tillsätts en
särskild tillfällig beredning med uppdrag att politiskt leda och förankra arbetet med att
aktualisera Östra Göinge kommuns översiktsplan hos medborgare, politiska partier och
övriga berörda intressenter och myndigheter.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad 2017-01-30
Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan.
Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, 2017-01-27
Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 13
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 47

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 17
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen
Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplanen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/39

Protokoll 2017-03-23

Kommunfullmäktige
§ 18

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning för
aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2017/00196

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till tillfällig beredning för
aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun enligt nedan;
Ledamöter
Daniel Jönsson (M),
Esbjörn Svensson (C),
Per-Olof Björnsson (L),
Daniel Petersén (S),
Morgan Nilsson (S),
David Raudszus (S),
Ann-Sofie Stolpe (SD),

, ordförande

vice ordförande

Ersättare
Andreas Söderlund (M),
Aki Svensson (KD),
Sven Björbacken (MP),
Hugo Karlsson (S),
Birol Ates,
Hans Henning Nilsson (V),
Lars Persson (SD),

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges planeringsberedning föreslår att det tillsätts en särskild tillfällig
beredning med uppdrag att politiskt leda och förankra arbetet med att aktualisera Östra
Göinge kommuns översiktsplan hos medborgare, politiska partier och övriga berörda
intressenter och myndigheter. Till denna skall väljas ledamöter och ersättare enligt följande
fördelning mellan partier/partigrupper. Föredelningen bygger på proportionalitetsprincipen
och fullmäktiges arbetsordning.





Femklövern
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

3 ordinarie och 3 ersättare varav en ordinarie skall vara ordförande
3 ordinarie och 2 ersättare varav en ordinarie skall vara vice ordförande
0 ordinarie och 1 ersättare
1 ordinarie och 1 ersättare

Utdragsbestyrkande

Sida 24/39

Protokoll 2017-03-23

Kommunfullmäktige
§ 18

Beslutsunderlag
 Partiernas nomineringar
 Valberedningens förslag 2017-03-23 § 2
Beslutet skickas till:
Partierna
PPB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 19

Svar på motion - Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar
Dnr: KS 2014/00349

Kommunfullmäktiges beslut:
 Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Joakim Wendel inkom den 20 juni 2014 med en motion om att 15-20 ungdomar ska anställas
i den kommunala verksamheten under ett år.
Svar på motion:
Kommunen bedriver utifrån programhandlingen ”Kunskap – Kompetens – Arbete” ett brett
spektra av insatser för att underlätta ungdomars väg till egen försörjning. Flera av insatserna
kommer innebära att ungdomar under en begränsad tid anställs inom kommunens
verksamhet. Nedanför beskrivs aktuella insatser.
Förvaltningen har under de senaste åren haft olika insatser där det bl. a. erbjudits
praktikplatser t ex. Unga Göingar i Arbetet och Kompetensare 2.0. Andra insatser har
inneburit anställningar i olika kommunala verksamheter t ex. Skåneledsprojektet där
ungdomar var anställda för att tillsammans med en handledare rusta upp Skåneleden, det har
funnits ”kamratstödjare” på en skola, anställda på utbildningskontrakt, vilket innebär att de
studerade på 50 % och arbetade på 50 %, dessutom har det funnits anställda ”IT-coacher”
som handlett äldre medborgare i de nya digitala verktygen. Eftersom nyckeln till arbete är
utbildning så finns det ett antal pågående aktiviteter och projekt tillsammans med andra
kommuner i Skåne Nordost där målet är att ungdomarna slutför en gymnasieutbildning, t ex
Lärlingsakademin, där ungdomen till stor del av tiden är på en arbetsplats och samtidigt
studerar för att få ett gymnasiebetyg. Över 90 % av deltagarna har ett arbete 6 månader efter
avslut i projektet. Inom projektet Within arbetas det med att motivera ungdomar som varken
arbetar eller studerar, att komma i olika aktiviteter, som på sikt innebär studier på
gymnasienivå eller ett arbete. Det finns ”Lärcentra” som innebär att ungdomar får stöd och
hjälp på hemmaplan för att kunna studera och tentera på distansutbildningar. Det finna även
samordnare inom Skåne Nordost gällande YH-utbildningar (Yrkes Högskolan), för att kunna
samordna utbildningsutbudet och ansöka om relevanta utbildningar för att möta upp
kompetensbehoven i området.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/39

Protokoll 2017-03-23

Kommunfullmäktige
Forts § 19

Under våren 2017 startas det även upp två olika projekt med finansiering från Dua
(Delegationen för Unga till Arbete), den ena är tillsammans med kommunerna i Kristianstad
och Bromölla som innebär en metodutveckling för att ge de nyanlända ungdomarna som går
på IM Språk, arbetslivskunskap. Det andra projektet är att starta en mötesplats i Broby för
unga entreprenörer enligt konceptet Young Innovation Hub. Sedan oktober 2016 finns det
deltagare i projektet Goinge Forward som riktar sig till arbetslösa utrikesfödda mellan 15 –
64 år där målet är att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden med hjälp av
motiverande samtal, praktikplatser och visstids anställningar.
Så sammanfattningsvis görs det många olika insatser/aktiviteter varav de flesta är
tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Yrkanden
Jeanette Svensson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Svenssons (V) yrkande.
Vid omröstningen avgavs 17 ja-röster och 3 nej-röster. 7 ledamöter avstod.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Jeanette Svensson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Inflyttning och arbete, 2017-02-20
 Motion från Joakim Wendel (V), 2014-06-12
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 55

Beslutet skickas till:
Joakim Wendel (V)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 27/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 20

Svar på motion gällande barnomsorg på obekväm arbetstid
Dnr: KS 2015/00387

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jeanette Svensson (V) inkom den 10 mars 2015 med motion angående barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Svar på motion:
Östra Göinge kommun har tidigare gjort en enkätundersökning för att kartlägga behovet av
barnomsorg på obekväm arbetstid. Denna visade att det fanns ett visst behov av längre
öppettider på kvällen. Den visade också att väldigt få var intresserade om barnomsorgen inte
var förlagd till den byn och den förskolan som barnet redan gick på. Därefter har kommunen
endast fått in ett fåtal förfrågningar, och då har det oftast gällt en begränsad förlängning av
kvällstiden.
Utifrån ovanstående anser kommunen att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid inte
är tillräckligt för att inrätta en förskola som möter detta.

Yrkanden
Anders Bengtsson, Miklos Liewehr och Karl-Erik Innala (samtliga S) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 28/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

Forts § 20

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Anders Bengtssons, Miklos Liewehrs och Karl-Erik Innalas
(samtliga S) yrkande.
Vid omröstningen avgavs 15 ja-röster och 12 nej-röster.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Jeanette Svensson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Familj och Utbildning, 2017-03-03
 Motion från vänsterpartiet, 2015-03-10
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 54
Beslutet skickas till:
Jeanette Svensson (V)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 29/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 21

Svar på motion - Solceller/plattor på all nybyggnation av
offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge
kommun
Dnr: KS 2015/00569

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att i det framtida byggande av nya hus i
kommunen ska det i möjligaste mån förordas solceller/plattor på all nybyggnation av
offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge kommun. Motionen avslås med
hänvisning till att inriktningar för byggnation och hållbart energisystem finns i av
kommunfullmäktige antagen Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge kommun.
Svar på motion:
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att i det framtida byggande av nya hus i
kommunen ska det i möjligaste mån förordas solceller/plattor på all nybyggnation av
offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge kommun.
Kommunfullmäktige antog 2014 – 03-20 Programhandlingen för miljöarbetet i Östra Göinge
kommun, av denna framgår inriktningar för hållbart energisystem. Dessa inriktningar säger
att i Östra Göinge 2025 använder vi bara förnybar energi, helt fritt från fossil energi. Vi
bygger och planerar energieffektivt och klimat neutralt samt att vi har en stor kunskap om
hållbart energisystem.
Att bygga med solceller/plattor är i linje med antagna inriktningar. Solceller/ plattor är ett bra
exempel på ett hållbart energisystem och vi kan idag se det på Snapphanehallen i Knislinge.
Även den nya förskolan i Hanaskog kommer att förses med solceller. Solceller /plattor är
dock inte alltid den bästa lösningen beroende på fastighetens placering och utformning.
Därav är det viktigt att utreda bästa lösning vid varje byggnation i syfte att hitta
energieffektiva och fossilfria lösningar. Motionen avslås med hänvisning till antagna
inriktningar där solceller/plattor utgör ett alternativ för att nå uppsatta inriktningar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 30/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 21

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-02-21
 Sverigedemokraternas motion
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 58

Beslutet skickas till:
Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 31/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 22

Svar på motion - Äldre personer med begränsad rörlighet
och som bor kvar i sin bostad
Dnr: KS 2015/00620

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in motion den 20 april 2015 om tillskapande av boenden för
äldre personer med begränsad rörlighet och som bor kvar i sin bostad. De enkla boenden som
man tänker sig är anpassade så att det ska vara lätt att ta sig ut.
I de större byarna vill Sverigedemokraterna att boendena kompletteras med hospice och där
det finns tillgång till jourhavande sjuksköterska och ambulans.
Svar på motion:
Det pågår en stor nybyggnation av tillgängliga bostäder i Östra Göinge kommun vilket
möjliggör för personer med begränsad rörlighet att klara vardagen såväl inne som att ta sig
utomhus.
Arbetet med strategin ”det goda åldrandet” har nu påbörjats och i den kommer bl a frågor
som boende för äldre, tillgänglighet till service och utemiljöer att lyftas. En viktig del är
dialogen med primärvården, kommunen har samverkansavtal med Regionen och för
fortlöpande diskussioner om utveckling, inte minst genom det nya sjukvårdsavtalet som
håller på att implementeras.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-02-14
 Motion från Sverigedemokraterna, 2015-04-20
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 56

Beslutet skickas till:
Kristoffer Persson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 23

Svar på motion - Demensteam för hemtjänsten i Östra
Göinge
Dnr: KS 2016/01101

Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen avslås

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in motion den 15 juni 2016, i vilken de yrkar att ett
demensteam för hemtjänsten i Östra Göinge kommun arbetas fram 2017.
Svar på motion:
Alla våra medborgare som har ett behov av omsorg ska få en individanpassad och trygg vård
oavsett sjukdomsproblematik.
Östra Göinge kommun arbetar med kompetensutveckling för att kunna bemöta personer med
demens. Den kompetensen behöver finnas i alla professioner, legitimerad personal,
biståndshandläggare, chefer och undersköterskor. Ett antal av kommunens anställda i dessa
professioner har gått utbildningen, demensens ABC, som i steg ett omfattar en vecka, i höst
kommer ytterligare ett antal att få utbildningen. Genom att nu fler professioner utbildas får vi
ökad kompetens inom demensvården, det är inte minst viktigt för dem som fattar beslut om
bistånd eller andra insatser att ha den kunskapen.
På Skogsbrynet har vi idag en samlad kompetens kring demensvård, en form av övergripande
specialistteam som bildades för några år sedan för att demensvården skulle bli bättre i hela
kommunen. Demenssköterskans och silviasystrarnas uppgift är bland annat att handleda
personalen i våra verksamheter och sprida aktuell forskning. Demenssjuksköterskan har varit
i hemtjänstgrupper och handlett personalen i specifika ärenden. Planeringen har varit att
hemtjänstpersonalen skulle få en utbildning om demens via webben. På grund av brist på
chefer har den utbildningen skjutits fram.
Verksamhetsområdets planering för att utöka kompetensen om demens har inriktningen
- utbildning för chefer, demensens ABC, en vecka
- utbildning för legitimerad personal, biståndshandläggare, demensens ABC, en vecka
- utbildning för undersköterskor, demensens ABC, webbutbildning
- tillgänglighet till kommunens specialistteam för handledning och rådgivning
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 33/39

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

Forts § 23
Målet är att vi ska ha en god kompetens om vård och omsorg av demenssjuka i alla
yrkeskategorier och tillgång till specialistkompetens när så behövs.
Omsorg- och utbildningsutskottet arbetar med strategin "Det goda åldrandet" som kommer att
beröra de framtidsutmaningar som vi ser, däribland vård av dementa.

Yrkanden
Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till motionen.
Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Sven-Arne Perssons (S) yrkande.
Vid omröstningen avgavs 14 ja-röster och 13 nej-röster.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Anders Bengtsson, Marcus Jeppsson, Hans Andersson, Werner Kuhleber, Sven-Arne
Persson, Karl-Erik Innala, Daniel Petersén, Aime Kömmits Andersson och Miklos
Liewehr (samtliga S) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-02-14
 Motion, 2016-06-15
 Kommunstyrelsens förslag 2017-03-08 § 57

Beslutet skickas till:
Sven-Arne Persson (S)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 24

Val av ersättare till styrelsen för CEISS AB
Dnr: KS 2017/00478

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser Lars Lindbom (C) till ersättare i styrelsen för CEISS AB
för att fylla den vakanta platsen som varit.
 Kommunfullmäktige godtar Per-Olof Björnssons (L) avsägelse som ersättare i
styrelsen för CEISS AB och utser Emma Hansson (L) till ersättare i styrelsen för
CEISS AB.
 Kommunfullmäktige godtar Birthe Nilssons (S) avsägelse som ersättare i styrelsen för
CEISS AB och utser Sven-Arne Persson (S) till ersättare i styrelsen för CEISS AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i styrelsen för CEISS AB.

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-03-21
 Per-Olof Björnssons avsägelse, 2017-03-21
 Birthe Nilssons avsägelse, 2017-03-21

Beslutet skickas till:
Lars Lindbom
Emma Hansson
Sven-Arne Persson
CEISS AB
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 35/39

Protokoll 2017-03-23

Kommunfullmäktige
§ 25

Val av ersättare till styrelsen för AB Östra Göinge
Fastigheter nr 1
Dnr: KS 2017/00502

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige utser Lars Lindbom (C), Emma Hansson (L), Daniel Petersén
(S) och Sven-Arne Persson (S) till ersättare i styrelsen för AB Östra Göinge
Fastigheter nr 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i styrelsen för AB Östra Göinge Fastigheter nr 1.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-03-20

Beslutet skickas till:
Lars Lindbom
Emma Hansson
Daniel Petersén
Sven-Arne Persson
Hemsidan
Intranätet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 26

Val av ersättare till styrelsen för Skåne Blekinge
Vattentjänst AB
Dnr: KS 2017/00515

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige väljer Jonas Rydberg som ersättare i styrelsen för Skåne
Blekinge Vattentjänst AB som efterträdare till Bengt Gustafson.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i styrelsen för Skåne Blekinge Vattentjänst AB.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-03-21

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg
Hemsidan
Bengt Gustafson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 27

Avsägelse av uppdrag, Maria Hammarlund (SD)
Dnr: KS 2017/00402

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Maria Hammarlunds (SD) avsägelse som revisor och
som lekmannarevisorsersättare i Göingehem AB, samordningsförbundet Skåne
Nordost (FINSAM) samt i Göingebygdens Trygga hem.

Sammanfattning av ärendet
Maria Hammarlund (SD),
har den 3 mars 2017 avsagt sina
uppdrag som revisor och som lekmannarevisorsersättare i Göingehem AB,
samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) samt i Göingebygdens Trygga hem.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-03-13
 Maria Hammarlunds (SD) avsägelse

Beslutet skickas till:
Maria Hammarlund (SD)
Kommunrevisionen
Lönekontoret
Hemsidan
Göingehem AB
Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)
Göingebygdens Trygga hem

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-03-23

§ 28

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige, mars månad
Dnr: KS 2017/00434

Kommunfullmäktiges beslut:


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Följande anmälningsärende redovisas;
Länsstyrelsen Skåne
1. Protokoll 2017-03-06 - Inspektion över kommunens överförmyndarverksamhet

Beslutsunderlag

 Stabs Tjänsteskrivel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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