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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 

 
 

Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 juni 2017, klockan 18:30- 21:20 , Sessionssalen,  

Kommunhuset i Broby 

  

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

  

  

Ersättare:  

  

  

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

 Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

  

  

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) och Miklos Liewehr (S) 

  

Justeringens utförande Kommunhuset, Staben, 2017-06-22 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

45, 56 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) 

   

 Justerare Miklos Liewehr (S) 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

  

Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 juni 2017, klockan 18:30- 21:20, Sessionssalen,  

Kommunhuset i Broby 

  

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

  

  

Ersättare:  

  

  

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

 Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

  

  

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) och Miklos Liewehr (S) 

  

Justeringens utförande Kommunhuset, Staben, 2017-06-28 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

43-44, 46-55, 

57 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) 

   

 Justerare Miklos Liewehr (S) 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-22 

Datum då anslaget tas ned 2017-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Inger Gustafsson 

 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 5/29 

 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-28 

Datum då anslaget tas ned 2017-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Inger Gustafsson 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

Ledamoter 

§ 44 § 44 § 55 § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X   1   1   1    

M Erling Emsfors X   1   1   1    

M Per-Eric Mattsson X   1   1   1    

M Siv Larsson X   1   1   1    

M Jerker Westdahl X   1   1   1    

M Sofia Sommer X   1   1   1    

M Daniel Jönsson X   1   1   1    

            

S Tommy Persson X     1    1    1   

S Lars-Stellan Jönsson X     1    1    1   

S Lena Ohlsson -          

S Anders Bengtsson X     1    1    1   

S Karl-Erik Innala X     1    1    1   

S Sven-Arne Persson X     1    1    1   

S Birthe Nilsson -          

S Miklos Liewehr X     1    1    1   

S Aime Kömmits Andersson X     1    1    1   

S Daniel Petersén X     1    1    1   

S Kristin Johansson X     1    1    1   

            

L Per-Olof Björnsson X    1   1   1    

            

KD Magnus Nilsson X   1   1   1    

            

C Sofia Nilsson X   1   1   1    

C Esbjörn Svensson X   1   1   1    

            

V Jeanette Svensson -          

            

MP Ingvar Nilsson X   1   1   1    

            

 Pethra Wagnell X   1   1   1    

SD Mats Rosenqvist -          

SD Kristoffer Persson -          

SD VAKANT           

SD Andréas Selg -          

 Mikael Andersson X   1   1   1    
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Namn och närvarande 

Ersättare 

Ersättare för § 44 § 44 § 55 § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Mikael Persson -          

M Inger Mattsson X          

M Jörgen Strand X          

M Johan Lindgren -          

            

S Birol Ates X Lena Ohlsson    1    1    1   

S Werner Kuhleber X Birthe Nilsson    1    1    1   

S Hans Andersson X          

S Johnsson Börje -          

S Henrik Englund -          

S Christian Karlsson           

            

L Tommy Aspegren -          

L Tommy Axelsson -          

            

KD Marie-Louise Fredin X          

KD Nilsson, Göran -          

            

C Jennie Thygesson -          

C Lars Lindbom -          

            

V Thommy Svensson X Jeanette Svensson    1    1    1   

V Nina Andersson -          

            

MP Elisabeth Johansson -          

MP Ulf Holmén -          

            

            

            

            

 Ordförande           

M Camilla Westdahl X   1   1   1    

            

            

            

            

            

            

            

            

    15 12 15 12 15 12   
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Rapport om beredningarnas arbete 
 

Ordföranden Magnus Nilsson (KD) och vice ordföranden Miklos Liewehr (S), i beredningen 

för jämställdhet, rapporterar från beredningens arbete och redovisar vilka överväganden man 

gör inför kommande förslag till beslut i kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden för översiktplaneberedningen, Daniel Jönsson (M), rapporterar om det pågående 

arbetet med att aktualisera kommunens översiktsplan. 
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§ 43 
 

Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr: KS 2017/00838 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har den 13 juni 2017 utsett Tommy Persson (S) till ledamot i kommun-

fullmäktige efter Marcus Jeppsson (S) samt Christian Karlsson (S) till ersättare efter Tommy 

Persson (S) från och med den 13 juni 2017 till och med den 14 oktober 2018. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-06-14 

 Länsstyrelsens protokoll 2017-06-13 
 
 

Beslutet skickas till: 

Lönekontoret 

Hemsidan 
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§ 44 
 

Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med flerårsplan 
2020 
Dnr: KS 2017/00747 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,99 per skattekrona för år 2018, dvs 

en oförändrad skattesats. 

 Kommunfullmäktige fastställer reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med 

flerårsplan 2020 inklusive drifts-, investerings-, resultat-, kassaflödes- och 

balansbudget. 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen rätt att under 2018 nyupplåna totalt 160 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 

 Kommunfullmäktige fastställer ny investeringsbudget för budget 2017 (VA gäller 

enligt tidigare beslut). 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

sommarläger för ungdomar. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos per den 27 april 2017, samt volymförändringar i verksamheten. 

Hänsyn tas även till lönerörelse och kapitalkostnadsförändringar.  

 

Förslag förändringar resultatindikatorer: 

Utmaningsområde Kunskap och kompetens 
Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM, i 

hemkommunen 

Tas bort och ersätts av: 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Föreslagen målnivå: 82 
Forskning visar tydligt att det viktigaste är att man slutför gymnasiet, inte inom vilken tid. 

Förvaltningen föreslår därmed en förändring till den ”nya” indikatorn som innefattar 4 år. 
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Forts § 44 

 
Utmaningsområde Boende 
Antal nyproducerade bostäder av Göingehem AB 

Förändrad målnivå: 

Föreslagen målnivå: 70 (tidigare 120) 
Totalt antal producerade bostäder 

Förändrad målnivå: 

Föreslagen målnivå: 150 (tidigare 180) 
 

Övriga mål och resultatindikatorer kvarstår och framskrivs i enlighet med tidigare beslut. 

 

Utöver ordinarie beslut för mål- och resultatplan behöver även beslut om reviderad 

investeringsbudget för år 2017, enligt underlag. 

 

Yrkanden 
Patrik Åberg (M), Sofia Nilsson (C), Jerker Westdahl (M), Magnus Nilsson (KD), Erling 

Emsfors (M), och Per-Olof Björnsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anders Bengtsson (S) yrkar följande ändringar av kommunstyrelsens förslag: 

 

1. I stället för kommunstyrelsens förslag, som innebär att 100 sommarjobb skall fördelas 

till ungdomar, yrkar jag att kommunfullmäktige omfördelar 600 000 kr från det 

tillfälliga statsbidraget (välfärdsmiljarden) till att erbjuda sommarjobb till alla 

ungdomar mellan 16 och 18 år. 

2. Kommunfullmäktige avskaffar lagen om valfrihetssystem (LOV) i Östra Göinge 

kommun. 

 

I övrigt yrkar Anders Bengtsson bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sven-Arne Persson (S) och Karl-Erik Innala (S) yrkar bifall till Anders Bengtssons 

ändringsyrkanden och till kommunstyrelsens förslag i övrigt. 

 

Tommy Svensson (V) yrkar, som tillägg till kommunstyrelsens förslag, att LOV i Östra 

Göinge kommun skall utredas. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på hurivida kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 

Anders Bengtsson första yrkande, angående sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 

år, och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Ja-röst för avslag till Anders Bengtssons yrkande. 

Nej-röst för bifall till Anders Bengtssons yrkande. 
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Forts § 44 

 

Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 12 nej-röst. Se närvaro och omröstningslista.  

 

Kommunfullmäktige har således avslagit Anders Bengtssons yrkande och bifallit 

kommunstyrelsens förslag i motsvarande del. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på hurivida kommunfullmäktige vill bifalla eller 

avslå Anders Bengtsson andra yrkande, angående att avskaffa LOV i Östra Göinge kommun, 

och finner att kommunfullmäktige avslår det 

 

Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Ja-röst för avslag till Anders Bengtssons yrkande. 

Nej-röst för bifall till Anders Bengtssons yrkande. 

 

Vid omröstningen avges 15 ja-röster och 12 nej-röst. Se närvaro och omröstningslista.  

 

Kommunfullmäktige har således avslagit Anders Bengtssons yrkande och bifallit 

kommunstyrelsens förslag i motsvarande del. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övriga delar och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på hurivida kommunfullmäktige vill bifalla eller 

avslå Tommy Svenssons tilläggsyrkande, angående att utreda LOV i Östra Göinge kommun, 

och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2017-04-27 

 Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med flerårsplan 2020 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 93 
 
 

Beslutet skickas till: 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 45   
 

Bolagsordning för AB Östra Göinge Fastigheter Nr 1 
Dnr: KS 2017/01034 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för AB Östra Göinge Fastigheter Nr1 

daterad 2017-06-14.  

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att anta förslag till bolagsordning för Östra Göinge Fastigheter Nr1.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-14 

 Bolagsordning för AB Östra Göinge Fastigheter Nr1 2017-06-14 

 Beslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-06-14 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Anette Rubensson, utvecklingssekreterare 
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§ 46   
 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 
Dnr: KS 2017/00218 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i 

sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

 Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaderna för kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020. 

 Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny 

förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att nya kommuner fattat beslut om att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera 

ska kommunfullmäktige anta ny förbundsordning. Den nya förbundsordningen är utformat så 

att kommunfullmäktige i framtiden inte behöver anta en ny förbundsordning när nya 

kommuner ansluter till kommunalförbundet.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02. 

 Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 2017-03-31 

 Budget 2018 med plan 2019-202 

 Verksamhetsplan 2017 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 4 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 5 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 100 
 

 

Beslutet skickas till: 

Sydarkivera 

Stabschef  
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§ 47    
 

Ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2016 
Dnr: KS 2017/01037 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

 

Jäv  
Erling Emsfors (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Beslutsnivå  
 Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat bokslut för förbundet inklusive 

förvaltningsberättelse. Förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet och skickat det till 

medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet i enlighet med förbundsordningen. 

Kommunalförbundets revisorer tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

2016. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-14 

 Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-03-31, § 6  

 Årsredovisning 2016, 2017-02-15  

 Revisionsberättelse 2017-03-15 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sydarkivera 
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§ 48    
 

Förändring i bemanningen av Räddningstjänsten i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00983 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige ändrar kapitel 2.6 i nuvarande handlingsprogram från 

nuvarande: 

 Beredskap för räddningstjänst  

 Följande räddningsstyrkor med angiven personal ska ständigt kunna rycka ut inom 

de tider som anges nedan:  

 Styrka från  Styrka minst  Längsta anspänningstid  

 Broby  BfD+4 BmD 5 minuter  

 Sibbhult  BfD+4 BmD 5 minuter 

 Till följande: 

 Beredskap för räddningstjänst  

 Följande räddningsstyrkor med angiven personal ska ständigt kunna rycka ut inom 

de tider som anges nedan:  

 Styrka från  Styrka minst  Längsta anspänningstid  

 Broby  BfD+3 BmD 5 minuter  

 Sibbhult  BfD+3 BmD 5 minuter 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
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Forts § 48 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Personalsituationen på räddningstjänsterna i Östra Göinge har under en längre tid varit 

ansträngd. Dock har den operativa numerären enligt handlingsprogrammet hittills kunnat 

bibehållas. Men under våren 2017 har några personer slutat, av olika anledning.  Detta har lett 

till att personalläget går ner till 1 förman och 3 brandmän (1+3) på respektive station i Broby 

och Sibbhult. Tidigare var det 1 förman och 4 brandmän (1+4). 

I ett försök att motverka så att allmänheten inte drabbas negativt, har räddningstjänsten 

upprättat en konsekvensutredning/riskbedömning, se bilaga. 

 

Påverkan/förändringar 

Vid fler larm än tidigare kommer Broby och Sibbhult bli larmade till varandras 

utryckningsområde jämfört med dagens bemanning. Den största påverkan blir det vid 

händelsetypen brand i byggnad. Även vid händelsetypen trafikolyckor blir det delvis 

påverkan. För andra händelsetyper gör räddningstjänsten bedömningen att påverkan blir liten. 

 

Brand i byggnad 

Vid utryckning till brand i byggnad kan Broby eller Sibbhult som primärstyrkor inleda med 

utvändig släckning och efter förstärkning med sekundärstyrka kunna utföra rökdykning och 

invändig livräddning. Idag larmas med automatik räddningsstyrkan i Kristianstad också på 

brand i byggnad och i vissa delar även styrkan från Osby eller Lönsboda, beroende på 

geografisk plats, dock som förstärkning, och med dagens bemanning (1+4) förväntas både 

räddningsstyrkan i Broby och Sibbhult kunna utföra rökdykning. Rökdykning är ett 

arbetsmoment som inte är genomförbart med mindre styrka än 1+4 av arbetsmiljöskäl, vilket 

leder till att vi behöver göra förändringar i larmplaner.  

 

Vid byggnation av flerbostadshus mellan 2-4 våningar används räddningstjänstens bärbara 

stege som alternativ utrymningsväg. Detta gäller för de fastigheter som ligger inom 20 

minuter från respektive brandstation. Denna aspekt måste beaktas och vid en sådan händelse 

kommer all energi gå åt att resa stege och livrädda. Detta medför att släckningsarbetet blir 

fördröjt.  
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Forts § 48 

Trafikolycka 

Vid en trafikolycka kan insats påbörjas, men det innebär begränsningar i arbetsdynamik m.m. 

Att genomföra avspärrning och första livräddande åtgärder är möjligt med en bemanning om 

1+3 i respektive räddningsstyrka. Begränsningarna blir märkbara när det gäller att genomföra 

klippning av fordon och losstagning av fastklämda personer och när flera skadade är 

inblandade i olyckan.  

Så även denna typ av händelse kan vara beroende av att larmplan ändras och att fler 

räddningsstyrkor larmas på automatik enligt ovan.  

Att larma flera räddningsstyrkor innebär ett ökat tapp för huvudarbetsgivaren, 

räddningstjänsten bör där av undvika detta så långt det är möjligt, utan att riskera en 

försämring av agerandet vid olyckan. 
 

 

Yrkanden 
Patric Åberg (M) och Karl-Erik Inalla (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-06-05 

 Förslag från Räddningstjänsten 

 Riskbedömning och konsekvensutredning 

 Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07 § 112 

 
 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten 

 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/29 

 

§ 49    
 

Förslag att anta bostadsförsörjningsprogram, tillika riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00395 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra 

Göinge kommun för åren 2017-2025. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna anta riktlinjer 

för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall utgöra underlag för planeringen en-

ligt plan- och bygglagen (PBL), när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är också ett viktigt strate-

giskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.   

 

I förvaltningen har, som grund för ärendets politiska beredning, tagits fram ett fakta- och 

analysunderlag som beskriver situationen och förutsättningarna på bostadsmarknaden i kom-

munen. Den politiska beredningen har innefattat workshops och diskussioner i kommunsty-

relsens ledningsutskott, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därefter har kommun-

styrelsens ledningsutskott med utgångspunkt i framförda synpunkter tagit fram ett förslag till 

samrådsdokument. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att genomföra samråd kring förslag till 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun. Länsstyrelsen och Region Skåne 

har beretts möjlighet att yttra sig under samrådet, liksom kommunerna Kristianstad, 

Hässleholm, Osby, Bromölla, Älmhult och Olofström samt de politiska partierna i Östra 

Göinge kommun. Även kommunens invånare har haft möjlighet att lämna synpunkter via ett 

elektroniskt formulär på kommunens hemsida. 

 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisas i bilagd samrådsredogörelse, liksom kommu-

nens ställningstagande med anledning av synpunkterna.  

 

Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter har kommunens mål- för bostadsbyggande och 

utveckling av beståndet förtydligats i riktlinjerna. I en ny bilaga 1 har kommunens insatser 

för att uppnå målen sammanställts. Efter samråd med länsstyrelsen har också analysen av 

bostadsbehovet för särskilda grupper utvecklats i bilaga 2, ”Fakta och analysunderlag”.  

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/29 

 

Forts § 49 
 

Avsikten är nu att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 21 juni skall fastställa rikt-

linjerna. 

 

 

Yrkanden 
Patric Åberg (M) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-05-11 

 Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun 2017-2025 

 Bilaga1: Sammanställning av insatser för att uppnå mål för bostadsbyggande och ut-

veckling av beståndet 

 Bilaga 2: Fakta och analysunderlag 

 Samrådsredogörelse 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 34 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 103 
 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem 

Länsstyrelsen i Skåne 

Region Skåne 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/29 

 

§ 50    
 

Revidering av särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 
Dnr: KS 2017/00237 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige fastställer det nya särskilda ägardirektivet för Göingehem AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02 

 Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 92 

 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Kommunens ombud vid respektive bolagsstämma 

Kommunens ersättare vid respektive bolagsstämma 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/29 

 

§ 51    
 

Revidering av Skolskjutsreglemente och 
Tillämpningsanvisning fr.o.m. 2018-07-01. 
Dnr: KS 2017/00703 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till skolskjutsreglemente från och med den 1 juli 

2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ny upphandling av skolskjuts behöver reglementet förändras då kriterierna 

när man är berättigad till skolskjuts ändrats. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-04-20. 

 Förslag till reviderat skolskjutsreglemente. 

 Förslag till reviderad tillämpningsanvisning. 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 97  

 
 

Beslutet skickas till: 

Daniel Oredsson 

Tommy Johansson 

 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/29 

 

§ 52    
 

Nytt reglemente för Överförmyndaren 
Dnr: KS 2017/00819 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglemente för Överförmyndaren och 

upphäver tidigare reglemente för Överförmyndarnämnden, antaget 1992-05-21, § 89. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Då Östra Göinge kommun inte längre har en överförmyndarnämnd utan en vald 

Överförmyndare måste nämndens reglemente upphävas och ersättas med ett nytt aktuellt 

reglemente för Överförmyndaren.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-05-08 

 Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren, 2017-05-08 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 98 
 
 

Beslutet skickas till:  

Anette Rubensson 

 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 24/29 

 

§ 53    
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
arbete med våld i nära relationer.  
Dnr: KS 2017/00151 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade 2017-05-10 § 84 ärendet till Omsorgs- och 

utbildningsutskottet för att utskottet ska ta del av individ- och familjeomsorgens 

kvalitetsberättelse 2016 innan beslut i Kommunstyrelsen.   

Omsorgs- och utbildningsutskottet tog 2017-05-17 del av individ- och familjeomsorgens 

kvalitetsberättelse för 2016 och ärendet kan därmed tas upp på kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-06-07.   

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med våld i nära relationer och önskar 

kommunstyrelsens svar på framförda kommentarer och rekommendationer. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-04-05 

 Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07 § 104 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 25/29 

 

§ 54    
 

Svar på revisionsrapport angående överförmyndaren  
Dnr: KS 2016/02088 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

 

Yrkanden 
Lars-Stellan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat överförmyndaren i syfte att bedöma om denne har en 

ändamålsenlig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män och förvaltare. 

Överförmyndaren har upprättat ett svar på revisionsrapporten. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab 2017-06-02 

 Svar på revisionsrapport 2017-05-31 

 Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07 § 99 
 
 

Beslutet skickas till: 

Överförmyndaren 

Stabschef 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 26/29 

 

§ 55    
 

Svar på motion - väntetid mellan bussarna 
Dnr: KS 2016/01799 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Birthe Nilsson (S) har lämnat in en motion med förslag om en översyn av busstationerna i 

syfte att ordna uppvärmda väntrum för resenärer. 

 

Svar  

Hållplatser för bussresenärer anordnas och utrustas med utgångspunkt från de normer som 

tillämpas av Skånetrafiken. Tillsammans med kommunerna strävar Skånetrafiken efter 

ständiga förbättringar på alla hållplatser och för de hållplatser som har fler än 15 påstigande 

per vardag sätts även väderskydd upp. På kommande stationer i regionala superbusstråk 

planerar Skånetrafiken även att sätta upp väderskydd med uppvärmning.  

 

Genom samhällsbyggnad beaktar kommunen löpande möjligheterna att öka komforten för 

bussresenärer, till exempel i samband med ombyggnad av bussterminaler. På Brobyvägen i 

Knislinge har ett uppvärmt väntrum inrättats under Café Sockertoppens öppettider. 

Möjligheten till liknande samordning i andra byar kommer framledes att undersökas när 

förutsättningar finns. 

 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Bengtssons 

yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 27/29 

 

Forts § 55 

 

Vid omröstningen avgavs 15 ja-röster och 12 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista 

Kommunfullmäktige har således beslutat att motionen avslås. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-05-03 

 Motion från Birthe Nilsson 

 Ledningsutskottets förslag 2017-05-17 § 32 

 Kommunstyrelsens förslag 2017-06-07 § 105 
 
 

Beslutet skickas till: 

Birthe Nilsson (S) 

Henrik Arvidsson 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 28/29 

 

§ 56    
 

Val av ledamot och ersättare till kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2017/00792 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige utser Emma Hansson (L) till ledamot i kommunstyrelsen och 

Ytte Hjert (L) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse ledamot efter Percy Eriksson (L) och ersättare i 

kommunstyrelsen.  

 

Liberalerna har nominerat Emma Hansson (L),  till ledamot i 

kommunstyrelsen. 

Yvette Hjert (L),  nomineras till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Liberalernas nominering 2017-06-15 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-06-15 

 
 

Beslutet skickas till: 

Emma Hansson (L) 

Ytte Hjert (L) 

Kommunsekreteraren 

Lönekontoret 

Hemsidan 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2017-06-21 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 29/29 

 

 

§ 57 
 

Avsägelse av uppdrag samt val härav 
Dnr: KS 2017/01084 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Per-Olof Björnssons (L) avsägelse samt utser Emma 

Hansson (L) till ledamot i den tillfälliga beredningen, aktualisering av översiktsplan 

för Östra Göinge kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Per-Olof Björnsson (L) har 2017-06-21 avsagt sitt uppdrag som ledamot i den 

tillfälliga beredningen, aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

Liberalerna har nominerat Emma Hansson (L) till ny ledamot i den tillfälliga beredningen, 

aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Liberalernas nominering, 2017-06-21 

 Stabs tjänsteskrivelse, 2017-06-21 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Emma Hansson (L) 

Tillfälliga beredningen aktualisering av översiktsplan 

Hemsidan 

Lönekontoret 
 
 

 

 




