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Tid och plats:

Torsdag den 23 november 2017, klockan 18:30- 20:45, Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:
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Jonas Rydberg, kommunchef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig

Justerare
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige
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2017-11-23
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Kommunfullmäktige
§ 79

Internbudget för politiken 2018
Dnr: KS 2017/01605

Kommunfullmäktiges beslut:

 Föreslagen fördelning av politikens budget 2018 fastställes.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Politikens budget för 2018 är totalt på 7 275 000 kronor. Det är en utökning med totalt 106 000
kronor jämfört med budget för år 2017. Fasta arvoden, sammanträdesersättningar, partistöd mm.
är justerad mot index. Hyreskostnad för Ipad och datorer har också förts till budgeten. Tillfällig
uppräkning som gjordes i budget 2017 (vänortsbesök) har tagits bort. För valnämnden
tillkommer utanför denna budget ett statsbidrag för att täcka kostnaderna för allmänna val 2018.
Justering har också gjorts mot beräknat utfall för 2017.
Föreligger förslag om att politikens budget fördelas enligt följande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare
Totalt

3 364 000 kronor
3 371 000 kronor
444 000 kronor
26 000 kronor
70 000 kronor (avser endast fast arvode)
7 275 000 kronor

Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för
Revision
Partistöd

907 000 kronor
488 000 kronor

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi- och tillväxt, 2017-10-06
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 165

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 79
Beslutet skickas till:
Revisionen
Valnämnden
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Överförmyndare
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Redovisning av partistödets användning år 2016 och beslut
om utbetalning av partistöd för 2018
Dnr: KS 2017/01534

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisningar av partistödets användning 2016 till
handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2018 skall betalas ut i enlighet med Regler
för kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun.
 Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med regler för utbetalning av kommunalt
partistöd i Östra Göinge kommun betalas inget partistöd för 2018 ut för
Sverigedemokraternas tomma plats.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall partierna redovisa hur partistödet används. Partierna skall utse en
särskild granskare som skall intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av användningen.
Redovisning och granskningsrapport skall lämnas in till Kommunfullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisning och
granskningsrapport, som avser 2016, var därför den 30 juni 2017.
Med partiernas redovisning som underlag skall kommunfullmäktige årligen fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande år, till parti som inte lämnat in
redovisning och granskningsrapport i tid.
Eftersom partistödet utbetalas i förskott och partierna inte behöver lämna redovisning för 2016
förrän i juni 2017 kommer det att bli en fördröjning innan partistödet kan begränsas för ett parti
som inte fullgjort sin redovisningsskyldighet.
Lagstiftningen reglerar inte hur partiernas redovisning skall utformas. Däremot finns vissa
vägledande uttalanden i den proposition som föranledde den nya lagstiftningen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Forts § 80

Där framhålls som väsentligt att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts och att redovisningen måste förhålla sig till det i kommunallagen i 2 kap 9 § angivna
syftet med partistödet d.v.s. att det är ”… ett stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin…” Bland annat bör det därför framgå i vilken mån
överföringar gjorts till andra delar av partiorganisationen utanför den kommun som betalt ut
stödet och vilka motprestationer som i så fall erhållits.
Avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning skall innefatta nå-gon
materiell prövning av hur ett enskilt parti använt sitt partistöd. Syftet är att synliggöra partiernas
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna med den offentlighet som följer av att
fullmäktige behandlar ärendet. Däremot skall partistöd, som ovan nämnts, inte betalas ut till ett
parti som underlåter att lämna in redovisning och granskningsrapport i tid.
För att den samlade redovisningen skall bli enhetlig och överskådlig har kommunfullmäktiges
planeringsberedning tagit fram en mall för partiernas redovisning. Det kan konstateras att alla
partier som erhållit partistöd i Östra Göinge kommun har använt den framtagna mallen och
lämnat in redovisning och granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till
handlingarna dels besluta att partistöd för 2018 skall betalas ut i enlighet med Regler för
kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun.
Enligt dessa regler skall vid fördelningen av partistöd enbart beaktas mandat för vilka en ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Uppstår tomma platser på grund av att
vald ledamot inte kan utses skall inget partistöd betalas ut för den eller de tomma platserna under
efterföljande kalenderår. Sedan april 2017 saknas ledamot på ett av Sverigedemokraternas
mandat eftersom ingen ny ledamot kunde utses efter en tidigare avgången ledamot.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi & Tillväxt, 2017-09-28
 Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra Göinge kommun
 Ledningsutskottets protokoll 2017-10-18 § 43
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 164

Beslutet skickas till:
Partiernas gruppledare i Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen)
Dnr: KS 2017/01614

Kommunfullmäktiges beslut:
 Partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) genomförs med 30 miljoner
kronor inklusive löneskatt.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun hade den 31 augusti 2017 en ansvarsförbindelse som uppgick till 281,1
miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen är pensionsskuld för intjänad pensionsrätt till och med den
31 december 1997, för vilken inga avsättningar gjorts löpande. Ansvarsförbindelsen betalas ut
när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i
pension.
Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras fortlöpande, vilket innebär att
pensionsskulden inte ökar. Den regleras vid intjänandet av lön och inte vid utbetalning av
pension som före 1998.
Östra Göinge kommun har placerade medel för att täcka delar av ansvarsförbindelsen. Dessa
medel uppgår per den 31 augusti 2017 till 40,6 miljoner kronor,vilket motsvarar 14,4 % av
ansvarsförbindelsen.
Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen gör att Östra Göinge kommuns skulder till sina
pensionstagare minskar, då KPA Pension förvaltar medel och senare reglerar skulderna. För
närvarande är Östra Göinge kommuns likviditet god och en partiell inlösen kommer inte att
finansieras med nyupptag av lån.
Inlösen av pensionsskuld får resultateffekt det året man gör inlösen. Det kommer även få en
positiv framtida påverkan på resultatet då utbetalningarna minskar. Enligt nytt förslag till
kommunal redovisningslag kommer resultatpåverkan i framtiden att försvinna. Dock innebär
en minskning av skulden att de årliga inbetalningarna till pensioner minskar. Inlösen av
pensionsskuld ska i allt väsentligt jämställas med en avbetalning av en skuld.
Observera att för mottagaren av pensionsutbetalning märks ingen skillnad, varken i beloppens
storlek eller i avsändare, då KPA Pension redan idag administrerar pensionerna åt Östra Göinge
kommun.
År 2016 gjorde Östra Göinge kommun en liknande partiell inlösen av pensionsskuld
(ansvarsförbindelsen) som föreslås nu, då med 45 miljoner kronor.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 81

Yrkanden
Patric Åberg (M) yrkar att inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) utökas till 30 miljoner
kronor.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Patric Åbergs (M) yrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patric Åbergs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen)
genomförs med 30 miljoner kronor inklusive löneskatt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-10-09
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 158

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 11/25

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-11-23

§ 82

Placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser
Dnr: KS 2017/01566

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta
för pensionsförpliktelser att börja gälla från och med den 1 januari 2018 och därmed
ersätta tidigare placeringspolicy från den 1 juli 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Vid senaste delårsrapporten den 31 augusti 2017 uppgick placeringarna för ändamålet till 40,6
miljoner kronor. Samtidigt uppgick pensionsskulden till 281,1 miljoner kronor.
Agenta (upphandlad konsult kapitalförvaltning) har genomfört en ny tillgångs- och skuldanalys
(ALM-analys) av pensionsförvaltningen med syfte att uppdatera beräkningen samt revidera och
utveckla placeringspolicyn. Detta görs enligt plan var femte år, senast var år 2012.
Pensionsskulden som behandlas i analysen avser pensioner intjänade före 1998, inklusive
särskild löneskatt.
En särskild rapport kring utvecklingen av pensionsskostnader och pensionsskuld har beställts av
KPA Pension för att vara med som underlag till ALM-analysen. Denna särskilda rapport
innefattar även de senaste lönerevideringarna som till exempel statliga satsningar på lärarlöner.
Förutom de uppdaterade beräkningarna har även själva placeringspolicyn uppdaterats. Policyn
har utarbetats av Agenta tillsammans med det finansiella nätverket som består av
ekonomicheferna i Östra Göinge, Osby, Simrishamn, Höör, Svalöv och Eslövs kommuner.
Eftersom kommunerna placerar tillsammans blir rabatter och förmåner större, vilket betyder att
placeringspolicys bör vara relativt likvärdiga.
Förutom förändring av belopp och årtal är ett antal mindre ändringar gjorda varav de flesta är
språkliga och gjorda för att få samstämmighet mellan kommunerna. Avsnittet 4.4.1 har skrivits
om av pedagogiska skäl. Avsnittet 5 Etiska riktlinjer är också uppdaterat och förändrat. Tillagt är
punkt 6, om investeringar i vapen eller vitala vapendelar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 82
Den ekonomiska effekten av den reviderade placeringspolicyn och den nya ALM-analysen är att
vi enligt plan ska betala ut max 10,4 miljoner kronor årligen. Tidigare var detta belopp på 13,6.
Den stora skillnaden beror på tre saker.
1. Partiell inlösen av pensionsskuld som gjordes hösten 2016
2. Placeringarna har ökat i värde
3. Vi har avstått ifrån att ta ut belopp för att ”kapa toppen”, och vi är nu förbi den högsta
punkten i utbetalningarna vilket gör att utbetalningarna minskar. Se punkt 4.1 i ALManalysen för grafer på detta.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-10-02
Placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser
ALM-analys för Östra Göinge kommun
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-18 § 45
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Borgensförbindelse för Kommuninvest
Dnr: KS 2017/01501

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige beslutar att ingången borgensförbindelse av den 27 januari 2009
(”Borgensförbindelsen”), vari Östra Göinge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller;
 Kommunfullmäktige beslutar att Kommuninvest äger företräda Östra Göinge kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och
blivande borgenärer;
 Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet undertecknat av Östra Göinge kommun
den 30 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
 Kommunfullmäktige beslutar att garantiavtalet undertecknat av Östra Göinge kommun
den 30 september 2011, vari Östra Göinge kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Giltighetstiden för Östra Göinge kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut och
med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Östra Göinge kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i
kommunfullmäktige om förnyelse.
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är
av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Östra Göinge kommun undertecknade Regressavtalet den 30 september 2011 och
Garantiavtalet den 30 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för
borgensförbindelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 83
För att förenkla förfarandet föreslås alla ovanstående handlingar att förnyas samtidigt och
därmed gälla i ytterligare tio år.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-09-29
Förnyelse av borgensförbindelse för Kommuninvest, 2017-09-29
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-18 § 44
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 159

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Beslut om överlåtelse av aktier i Kristianstad Airport AB
Dnr: KS 2017/01817

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelsen
 Kommunfullmäktige beslutar att avstå hembudsrätten enligt bolagsordningen § 16 och
konsortiavtalet § 7
 Kommunfullmäktige godkänner att nu gällande konsortiavtal mellan ägarna ska gälla
även efter att aktieöverlåtelsen genomförts

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en intern omstrukturering och i syfte att förbättra koncernsamordning finns ett
förslag om att Kristianstad kommun överlåter sina aktier i Kristianstads Airport AB
till ett av Kristianstads kommun helägt moderbolag, Kristianstads Kommunföretag AB
.
Aktieöverlåtelsen i sig är en sådan fråga av principiell betydelse som enligt bolagsordningen för
Kristianstads Airport AB, § 5 kräver att kommunfullmäktige i respektive ägarkommuner ges
möjlighet att ta ställning innan slutligt beslut fattas.
Vid överlåtelsen inträder också frågan om hembudsrätten, § 16 bolagsordningen samt § 7
konsortialavtalet, d v s övriga aktieägares rätt att lösa aktierna i samband med övergång till ny
juridisk person. Utöver detta så ska det konsortialavtal som tecknats mellan ägarna omförhandlas
(§ 11 i avtalet) när ny ägare tillträder.
Östra Göinge kommun äger 2 % av Kristianstads Airport AB. Övriga ägare är Kristianstads
kommun (91 %), Hässleholm (5 %) och Bromölla (2 %).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service 2017-11-07
Underlag inför beslut om aktieöverlåtelse KAAB
Konsortiavtal KAAB
Bolagsordning KAAB
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 171

Beslutet skickas till:
Lars Agardius, Kristianstads kommun
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Dnr: KS 2017/01609

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet AV
Media Skåne.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Reviderade paragrafer
Kommunalförbundets ändamål
Kommunalförbunds ändamål, vilka uttrycks i 2 § i nuvarande förbundsordning och 3 § i det nya
förslaget, förtydligas och utvidgas.
Förbundsdirektionen
Direktionens mandattid, storlek och former för inkallelse av ersättare förs in i 5 § i
förbundsordningen.
Kungörelser och tillkännagivanden
I 6 § i både nuvarande förbundsordning och förslaget till ny reglerar anslagstavlan. Nytt nu är att
anslagstavlan ska finnas på förbundets webbplats istället för fysiskt.
Lån och borgen
I 7 § i nuvarande förbundsordningen regleras att förbundet inte får uppta lån, ingå borgen, eller
avsätta medel till fonder. I 13 § i förslaget till ny förbundsordning finns den regleringen kvar,
men det förs även in att förbundet inte får bilda bolag eller köpa andelar i bolag. Dock kan allt
detta enligt förslaget till ny förbundsordning få ske om förbundsmedlemmarnas fullmäktige går
med på det. Tidigare gick det inte.
Andel i tillgångar och skulder
Enligt 8 § i nuvarande förbundsordningen har medlemmarna andel förbundets tillgångar och
skulder baserat på hur mycket man betalat i avgift. Istället baseras det nu på kommunens
folkmängd i relation till förbundets totala folkmängd.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 17/25

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-11-23

Forts § 85
Kostnadstäckning
Enligt 9 § i både nuvarande och förslaget till ny förbundsordning ska kostnaden täckas av
avgifter från förbundsmedlemmarna. Nytt nu är att förbundet ska debitera medlemmarna utifrån
självkostnadsprincipen för tjänster.
Ändring av förbundsordningen
Enligt 11 § i nuvarande förbundsordning och 20 § i förslaget till ny förbundsordning ska
ändringar i ordningen godkännas av medlemmarnas fullmäktige. Nytt är att förbundsdirektionen
ska få yttra sig över förändringarna.
Ekonomiska förmåner
I 13 § i nuvarande förbundsordning regleras att ersättning betalas ut i enlighet med förbundets
regelverk för 1997. I 15 § i förslaget till ny förbundsordning pekas Hässleholms kommuns
arvodesreglemente ut som grundläggande.
Nya paragrafer
Initiativrätt
Enligt den nya 7 § får ärenden väckas av ledamot i direktionen eller av medlemmens styrelse
eller fullmäktige.
Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning
I nya 11 § regleras hur budgeten för förbundet ska arbetas fram.
Frågor om årsredovisning
Allmänheten har nu rätt att i elektronisk form ställa frågor och få svar på dessa gällande
årsredovisningen, enligt nya 12 §.
Utträde ur förbundet
I nya 16 § regleras nu hur en medlem kan lämna förbundet.
Likvidation och upplösning
Nya 17 § reglerar under vilka former förbundet upphör att existera.
Tvister
Enligt nya 18 § ska tvister mellan förbund och medlem lösas genom skiljeförfarande.
Nya medlemmar
I nya 19 § reglerar hur andra kommuner kan ansöka om medlemskap och ingå i förbundet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 18/25

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-11-23

Forts § 85

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, 2017-10-24
Förslag till ny förbundsordning
Nuvarande förbundsordning
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 166

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet AV Media

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/25

Protokoll 2017-11-23

Kommunfullmäktige
§ 86

Avgifter för bostadstomter
Dnr: KS 2017/00954

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige upphäver Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22 § 80, revidering
av enhetspris för villatomter.
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera KFS 30 – tomtpriser – i enlighet med fattade
beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringsenheten har gjort en översyn av kommunens prissättning av mark för
bostadsbebyggelse. Prissättningen är idag mycket varierande och det saknas riktlinjer för
prissättning av kommunal mark för villabebyggelse. Mark. och exploatering lämnar förslag till
riktlinjer och avgifter för tomtmark för villabebyggelse och flerbostadshus.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-05-31
Kartläggning och jämförelse av villatomtpriser, 2017-05-23
Förslag till riktlinjer och priser för tomtmark för bostadsändamål, 2017-09-20
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-18 § 42
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 160

Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-11-23

§ 87

Avfallstaxa 2018
Dnr: KS 2017/01773

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar förslag till ny avfallstaxa med ikraftträdande från och med den 1
januari 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge Renhållningsbolag AB (ÖGRAB) lämnar förslag till ny avfallstaxan för 2018.
Redan vid planeringen av det nya fyrfackssystemet uttalade bolaget en ambition om att systemet
skulle leda till en effektivisering som kunde påverka avgifterna. Nu bedömer ÖGRAB att det till
följd av abonnenternas respons på fyrfackssystem och ett förbättrat insamlingsresultat finns ett
utrymme för sänkning av renhållningsavgifterna för 2018.
Förslaget till ny avfallstaxa för 2018 innebär till exempel att grund- och insamlingsavgifterna för
en- och tvåbostadshus sänks med totalt 344 kr/år.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-11-01
Förslag till Östra Göinge kommuns avfallstaxa fr.o.m. 2018-01-01
Sammanställning av ändringar i förslag till ny avfallstaxa för 2018
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 163

Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson
Kfs

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/25

Kommunfullmäktige

Protokoll 2017-11-23

§ 88

Förändring av föreskrifter om avfallshantering
Dnr: KS 2017/01579

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige antar förslaget till förändring och anpassning av kommunala
föreskrifter om avfallshantering med ikraftträdande den 1 januari 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i september 2016 att anta nya renhållningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att en uppföljning av de nya föreskrifterna skulle göras
efter ett år för att redovisas till fullmäktige inklusive förslag till ändringar senast i juni 2018.
Östra Göinge och Osby kommuner har nu tillsamman och i samverkan med Östra Göinge
Renhållningsbolag gjort en uppföljning. Uppföljningen har resulterat i ett förslag till ett fåtal
förändrade samt några textkorrigeringar. De nya föreskrifterna om avfallshantering föreslås träda
i kraft den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-10-03
Framställan från ÖGRAB, 2017-09-27
Mötesanteckningar 2017-08-25 med sammanfattning av förslag till ändringar
Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge kommun
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-18 § 46
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-08 § 162

Beslutet skickas till:
Andréa Raivander
Hemsida
ÖGRAB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2017-11-23

Kommunfullmäktige
§ 89

Avsägelse av uppdrag i den tillfälliga beredningen
aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun
samt val härav
Dnr: KS 2017/01795

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Hans Henning Nilssons (V) avsägelse samt utser Roland
Nilsson (V) som ersättare i den tillfälliga beredningen för aktualisering av
översiktsplanen för Östra Göinge kommun.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Hans Henning Nilsson (V) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i den tillfälliga beredningen för
aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun.
Vänsterpartiet har nominerat Roland Nilsson (V) till ny ersättare i den tillfälliga beredningen för
aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag
 Stabs tjänsteskrivelse
 Vänsterpartiets nominering
 Hans Henning Nilssons (V) avsägelse
Beslutet skickas till:
Roland Nilsson (V)
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2017-11-23

Kommunfullmäktige
§ 90

Anmälningsärenden, november månad
Dnr: KS 2017/01771

Kommunfullmäktiges beslut:


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Följande anmälningsärende redovisas;
Staben
1. Inkomna synpunkter, oktober månad

Kommunalförbundet AV Media Skåne
2. Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Beslutsunderlag

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-11-13

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2017-11-23

Kommunfullmäktige
§ 91

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Tommy Axelsson (L)
Dnr: KS 2017/01905

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige godkänner Tommy Axelssons (L) avsägelse av samtliga politiska
uppdrag från och med 2017-12-31.
 Kommunfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tommy Axelsson (L) har avsagt sina politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ersättare i valberedningen samt som ledamot i Kristianstad Airport från och med 2017-12-31.

Beslutsunderlag
 Stabs tjänsteskrivelse 2017-11-21
 Tommy Axelssons (L) avsägelse

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Kristianstad Airport
Tommy Axelsson (L)
Lönekontoret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/25

