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Tid och plats: 

 

Torsdag den 21 december 2017, klockan 18:30- 20:20, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

  

  

  

Ersättare:  

  

  

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

 Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

  

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) och Tommy Persson (S) 

  

Justeringens utförande Fredagen den 22 december 2017, kl 13:00 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

92 - 100 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare Magnus Nilsson (KD) 

   

 Justerare Tommy Persson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-12-21 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-22 

Datum då anslaget tas ned 2018-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Inger Gustafsson 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

Ledamoter 

§ § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X          

M Erling Emsfors X          

M Per-Eric Mattsson X          

M Siv Larsson -          

M Jerker Westdahl X          

M Sofia Sommer X          

M Daniel Jönsson X          

            

S Tommy Persson X          

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Lena Ohlsson -          

S Anders Bengtsson X          

S Karl-Erik Innala X          

S Sven-Arne Persson X          

S Birthe Nilsson -          

S Miklos Liewehr X          

S Aime Kömmits Andersson X          

S Daniel Petersén X          

S Kristin Johansson X          

            

L Per-Olof Björnsson -          

            

KD Magnus Nilsson X          

            

C Sofia Nilsson X          

C Esbjörn Svensson X          

            

V Jeanette Svensson -          

            

MP Ingvar Nilsson X          

            

 Pethra Wagnell -          

SD Mats Rosenqvist -          

SD Kristoffer Persson -          

SD Andréas Selg -          

 Mikael Andersson -          
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Namn och närvarande 

Ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Mikael Persson -          

M Inger Mattsson X Siv Larsson         

M Jörgen Strand -          

M Johan Lindgren -          

            

S Birol Ates X Lena Ohlsson         

S Werner Kuhleber X Birthe Nilsson         

S Hans Andersson -          

S Johnsson Börje -          

S Henrik Englund -          

S Christian Karlsson X          

            

L Tommy Aspegren -          

L Tommy Axelsson -          

            

KD Marie-Louise Fredin -          

KD Nilsson, Göran -          

            

C Jennie Thygesson -          

C Lars Lindbom -          

            

V Thommy Svensson X  Jeanette Svensson         

V Nina Andersson -          

            

MP Elisabeth Johansson -          

MP Ulf Holmén -          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Ordförande           

M Camilla Westdahl X          
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Rapport om beredningarnas arbete 
 

ÖP beredningen: 

 

Översiktsplaneberedningens ordförande Daniel Jönsson (M) redogör för arbetet med 

aktualisering av översiktsplanen. Beredningen planerar att ha ett samrådsförslag att ta 

ställning till under februari 2018. Samråd beräknas genomföras under april till juni 2018. 

Beredningen avser bland annat att genomföra samråd i olika former i de fem största byarna. 

Ett förslag för granskning beräknas vara klart under september 2018. Efter granskning och 

slutlig bearbetning kan ett slutligt planförslag då föreligga i december 2018. Det betyder att 

den nya översiktsplanen skulle kunna fastställas av fullmäktige i mars 2019. 
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§ 92 
 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 2017 
Dnr: KS 2017/01830 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige antar reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner med anledning av förändrad 

kommunallag. Den nya kommunallagen möjliggör att månadsarvoderade förtroendevalda bör 

kunna vara föräldralediga. Månadsarvoderade bör också ha ett försäkringsskydd. 

 

Instruktion till läsaren av bifogat beslutsunderlag. Rödmarkerad text utgår från 

bestämmelserna och gulmarkerad tillförs. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och digital utveckling, 2017-11-09. 

 Reviderade bestämmelser om ekonomiska bestämmelser för förtroendevalda 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 50 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 188 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 93 
 

Reviderat uppvaktningsreglemente 
Dnr: KS 2017/01753 

Kommunfullmäktiges beslut: 
  Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat uppvaktningsreglemente. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvaktningsreglementet reviderades senast den 22 november 2003. I förslaget kommer inte 

60-åringar att uppvaktas på sin födelsedag, däremot kommer medarbetare att uppvaktas vid 

sin pensionering. Minnesgåva gäller konst, smycke och klocka utifrån gällande prisbasbelopp 

av kommunen anvisad leverantör. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och Digital utveckling, 2017-10-30 

 Förslag till uppvaktningsreglemente 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 49 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 187 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 94 
 

Återbetalning av renhållningsavgifter 2017 
Dnr: KS 2017/01863 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Återbetalning med 10 % av renhållningsavgiften 2017 sker för ägare av villor och 

fritidsabonnenter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

ÖGRAB bedömer att det finns ett utrymme för en återbetalning med 10 % av 

renhållningsavgiften 2017, för villor och fritidsabonnenter. Detta innebär att villabonnenter 

får tillbaka 290 kr, och fritidsabonnenten får 211 kr inklusive moms. Återbetalningen regleras 

på abonnentens nästkommande faktura, vilket innebär att majoriteten får sin återbetalning 

under 2018. Ett beslut om eventuell återbetalning måste dock fattas senast under december 

månad utifrån bokföringstekniska förutsättningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-11-14 

 Förslag från ÖGRAB, 2017-11-14 

 Ekonomiskt underlag från ÖGRAB för återbetalning, 2017-11-14 

 Ledningsutskottets beslut 2017-11-15 § 51 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 185 

 
 

Beslutet skickas till: 

ÖGRAB 
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§ 95 
 

Serviceavgift för kanotleden i Immeln 
Dnr: KS 2017/01741 
 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 En serviceavgift på 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn införs för nyttjande 

av servicen kommunen tillhandahåller längs kanotleden i Immeln från och med den 1 

januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kanotleden genom sjöarna Immeln-Raslången-Halen har varit i gång under flera decennier 

och har sakta men säkert ökat i popularitet. Fler besökande turister från både Sverige och 

utlandet (främst Tyskland, Danmark och Holland) har lett till ett ökat tryck på kanotleden. 

 

Under 2015 företog kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun, i samarbete med 

Olofströms kommun och Östra Göinge kommun, den första större insamlingen av statistik för 

att säkerställa besökstrycket längs med kanotleden. I en uppskattning gav utredningen att det 

årligen bör finnas cirka 50-60 000 individuella övernattningsnätter under en säsong ute i hela 

sjösystemet. 

 

Befintliga rast- och lägerplatser med eldstäder, vindskydd och toaletter ute i sjösystemet är 

hårt ansatta under säsongen och den ökade tillströmningen av kanotister genom åren har lett 

till att allt fler slår läger på privat mark och därmed till exempel eldar på platser som inte är 

iordningställda för eldning. 

 

Antalet bränder på öarna i systemet har ökat, träd huggs ner för eldning och nedskräpningen 

har ökat genom det ökande antalet kanotister och som i sin förlängning gett missnöjda 

markägare i kommunerna. 

 

Ett samarbete finns mellan kommunerna Östra Göinge, Olofström och Kristianstad vars syfte 

är att tillsammans arbeta aktivt och förebyggande för en hållbar kanotled i hela sjösystemet 

där ambitionen är att vi skall kunna leverera samma service för kommuninvånare eller turister 

som nyttjar kanotleden oavsett vilken del av sjösystemet man befinner sig i. 
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Forts § 95 
 

En dialog förs också med Länsstyrelsen, Räddningstjänst, markägare och kanotuthyrare för 

att kunna ta ett helhetsgrepp över utvecklingen och insatserna där vi tillsammans tar ansvar 

för ledens och sjösystemets viktiga naturvärden samtidigt som det skall fungera som ett 

viktigt besöksmål. 

 

Olofström har sedan ett antal år en serviceavgift för sin del av systemet och förslaget är att 

Östra Göinge inför en serviceavgift för sin del av sjösystemet år 2018 och Kristianstad 

kommun hakar på kommande år, där avgiften synkas mellan kommunerna gällande innehåll 

och nivå för att få likvärdighet i hela området. 

 

Serviceavgift 

För att utöka redan befintliga resurser och medel föreslår förvaltningen att en serviceavgift 

införs för kanotister som nyttjar servicen som kommunen tillhandahåller längs kanotleden 

med 50 kronor inklusive moms per kanot och dygn från och med 1 januari 2018. 

 

Övervägande antalet kanotister kommer ut i sjösystemet via lokala kanotuthyrarna och 

samarbetsavtal med dessa kommer att tecknas där de hanterar och administrerar betalningen 

av serviceavgiften. 

 

Möjligheten att betala via andra kanaler kommer att införas för att möjligöra att de som inte 

kommer via de lokala kanotuthyrarna också skall kunna betala serviceavgiften. 

 

Syfte 

Hela sjösystemet Immeln-Raslången-Halen är viktig för dels kommuninvånare i kommunerna 

som ett område för rekreation och dels för besöksnäringen som ett attraktivt besöksmål. 

 

Hela överskottet från serviceavgiften skall oavkortat användas för att möjligöra en utökad 

service för att stävja och minska ovan beskrivna problem i Östra Göinge kommuns del av 

Immeln, där ambitionen är att sjön fortsatt kan vara ett trivsamt och attraktivt besöksmål med 

bevarade naturvärden. 

 

Den utökade servicen kan bestå av fler lägerplaster, fler iordningställda eldstäder, utökad 

sophantering och utökad information till besökarna för att styra dem till mindre sårbara 

platser. 

 

Långsiktigt är ambitionen att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled. 

 

Utvärdering 

Efter säsongen 2018 ska en utvärdering göras av serviceavgiften. 
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Forts § 95 

  
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-10-27 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-15 § 33 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 175 

 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson 
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§ 96 
 

Skolkort för elever i årskurs 7 - 9 
Dnr: KS 2017/01851 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Skolkort införs från och med höstterminen 2018 för alla elever i årskurs 7 - 9 

folkbokförda eller stadigvarande boende i Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande skolskjutsavtal löper ut efter vårterminen 2018. I samband med detta föreslås att 

alla elever i årskurs 7 – 9 folkbokförda eller stadigvarande boende i Östra Göinge erhåller ett 

skolkort utställt av Skånetrafiken. Genom att samtliga högstadieelever utrustas med ett 

skolkort uppnås en rad positiva effekter som t.ex. möjlighet till flexiblare schema, lättare att 

genomföra studiebesök, underlätta växelvist boende. Kostnaden för skolkorten kommer att 

uppgå till ca fyra miljoner kronor att jämföra med nuvarande kostnad för skolskjutstrafikens 

huvudlinjer som uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor. Det innebär att de elever i årskurs 7 – 9 

som är skolskjutsberättigade ska använda linjelagd trafik för att ta sig till och från skolorna. 

 

Med stadigvarande boende avses ett förhållande där eleven har sin huvudsakliga dygnsvila i 

Östra Göinge kommun. Med stadigvarande räknas inte ett förhållande där eleven är 

folkbokförd i en annan kommun och har ett växelvist boende.  Dock gäller inte detta senare 

förtydligande för växelvist boende om eleven har rätt till skolskjuts enligt 

skolskjutsreglementet. 

 

Yrkanden 

Sofia Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras till följande lydelse: 

- Skolkort införs från och med höstterminen 2018 för alla elever i årskurs 7 - 9 

folkbokförda eller stadigvarande boende i Östra Göinge kommun. 

 

Sofia Nilsson yrkar också följande förtydligande som tillägg till protokollet: 

- Med stadigvarande boende avses ett förhållande där eleven har sin huvudsakliga 

dygnsvila i Östra Göinge kommun. Med stadigvarande räknas inte ett förhållande där 

eleven är folkbokförd i en annan kommun och har ett växelvist boende.  Dock gäller 

inte detta senare förtydligande för växelvist boende om eleven har rätt till skolskjuts 

enligt skolskjutsreglementet. 
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Forts § 96 

 

Propositionsordning 
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 

med Sofia Nilssons (C) båda yrkanden. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-11-13  

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 179 
 

 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Ulla Wram, verksamhetsområdeschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Karin Salomonsson, arbetsledare 

Robert Dirksen, rektor 

Jennie Mårtensson, rektor 
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§ 97 
 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
Dnr: KS 2017/02009 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Allt om Göinge.  

 Kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2014 § 5 om annonsering av 

sammanträden i Norra Skåne, Kristianstadsbladet och Allt om Göinge, upphävs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 ska kommunens 

anslagstavla vara webbaserad. Detta innebär att kommunens sammanträden, kungörelser och 

tillkännagivande ska anslås digitalt på kommunens hemsida. En följdändring av detta är att 

kommunfullmäktiges sammanträden inte behöver annonseras i lokala ortstidningar som 

Kristianstadsbladet och Norra Skåne eftersom de kungörs på kommunens hemsida.  

 

För att nå ut till kommunmedborgare som inte har tillgång till internet ska annons införas i 

tidningen Allt om Göinge som går ut till alla hushåll i kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-01 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 190 

 
 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 98 
 

Medlemskap för Hörby kommun i Östra Skåne 
hjälpmedelsnämnd 
Dnr: KS 2017/01390 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra 

Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med den 1 oktober 2018. 

 Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om gemensam 

hjälpmedelsverksamhet.  

 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 april 2017 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan tio kommuner i 

östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun har tagit del av 

gällande avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i 

nämnden på de villkor som framgår av dessa handlingar. I och med Hörbys inträde behöver 

avtalet om gemensam hjälpmedelsverksamhet och reglementet för Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd skrivas om och kompletteras med Hörby kommun. Årsavgiften per 

kommun räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemensam 

hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i 

samband med inträdet. Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns 

ansökan och ser inga hinder i att erbjuda Hörby inträde från och med den 1 oktober 2018. 

Hörby kommun ses som en fullvärdig samverkande kommun i alla avseenden då inträdet är 

slutfört. Östra Göinge kommun är positiv till att Hörby kommun kan erbjudas inträde i HÖS.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, 2017-09-28 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets beslut 2017-11-15 § 34 

 Protokoll från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2017-06-14 § 7 

 Nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet 

 Nytt reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 Beräkning av inträdeskostnader 

 Verksamhetsbeskrivning för Hjälpmedelscentrum 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 180 
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Forts § 98 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
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§ 99 
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Kristoffer Persson 
(SD) 
Dnr: KS 2017/02059 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige godkänner Kristoffer Perssons (SD) avsägelse samt anhåller om 

ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Persson (SD) har avsagt sina politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 

ledamot i Valberedningen, ledamot i Valnämnden, ledamot i CEISS samt som ersättare i 

Kommunstyrelsen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-12-11 

 Kristoffer Perssons avsägelse 2017-12-06 
 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Hemsidan 

Lönekontoret 

Kommunsekreteraren 
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§ 100 
 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige i december 
månad 2017 
Dnr: KS 2017/01989 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande anmälningsärende redovisas; 

 

Staben 

1. Inkomna synpunkter, november månad 
 
 

Beslutsunderlag 

 Stabs tjänsteskrivelse 2017-12-11 
 
 

 

 


