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Ärendeförteckning
§ 91

Reviderad Mål- och resultatplan 2019 med
flerårsplan 2020-2021

§ 92

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen)

§ 93

Ny överenskommelse gällande finansiering av
färdtjänst

§ 94

Sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige
och Kommunstyrelsen med utskott

§ 95

Val av ledamöter och ersättare i Tillsyns- och
tillståndsnämnden för mandatperioden 2019-2022

§ 96

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden inför
mandatperioden 2019-2022

§ 97

Val av Kommunrevision för mandatperioden 20192022

§ 98

Val av överförmyndare för mandatperioden 20192022

§ 99

Val av ledamöter och ersättare i Östra Göinge
Renhållnings AB (ÖGRAB) för mandatperioden
2019-2022

§ 100

Val av ledamöter och ersättare i Göingehem AB för
mandatperioden 2019-2022

§ 101

Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd för mandatperioden 2019-2022

§ 102

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för
Kristianstad Airport AB för mandatperioden 20192022

§ 103

Val av ledamot och ersättare i direktionen för AV
Media Skåne för mandatperioden 2019-2022
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§ 104

Val av ersättare i styrelsen för samordningsförbundet
Skåne Nordost för mandatperioden 2019-2022

§ 105

Val av gode män för fastighetsbildningsförrättningar
för mandatperioden 2019-2022

§ 106

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Glimåkra
folkhögskola för mandatperioden 2019-2022

§ 107

Val av ledamöter och ersättare för Helgeåns
vattenråd och Skräbeåns vattenråd för
mandatperioden 2019-2022

§ 108

Val av ledamöter och ersättare i Broby byastämma
och Knislinge byastämma för mandatperioden 20192022

§ 109

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Jörgen Strand (M)

§ 110

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i
november månad 2018

§ 111

Meddelande från Länsstyrelsen - Esbjörn Svensson
(C) blir ny ledamot i Kommunfullmäktige, Lars
Lindbom (C) blir ny ersättare

§ 112

Meddelande från Länsstyrelsen - ny ersättare efter
Lisbeth Elmlund (SD) kunde inte utses

§ 113

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen, Lennart Ekström (SD)

Justerandes sign.
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Tid och plats:

Torsdag den 22 november 2018, klockan 18:30-18:30 ,

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Mikael Torberntsson, stabschef

Justerare

Siv Larsson (M) och Lena Dahl Wahlgren (S)

Justeringens utförande

Torsdag den 29 november 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Siv Larsson (M)

Justerare

Lena Dahl Wahlgren (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-29

Datum då anslaget tas ned

2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
ledamöter

§
Ja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
KD
C
C
V
MG
SD
SD
SD
SD
SD

Patric Åberg
Camilla Westdahl
Martin Skagerholm
Erling Emsfors
Siv Larsson
Daniel Jönsson
Andréas Söderlund
Sofia Sommer
Camilla Dahlström
Stefan Mellblom
Jörgen Strand
Jon Marin
Inger Matsson
Monika Bolling
Anders Bengtsson
Lena Dahl
Wahlgren
Sven-Arne Persson
Kristin Johansson
Lars-Stellan Jönsson
Johanna
Lüddeckens
Miklos Liewehr
Magnus Nilsson
Esbjörn Svensson
Olof Lindqvist
Roland Nilsson
Ann Ahlbin
Daniel Nord
Ann-Sofie Stolpe
Lennart Ekström
Lars Persson
Stefan Wiloboken

Ja

Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Ersättare för

M
M
M
M
M
M

X

Sofia Sommer

§

X
X

Jon Marin

Ja

Justerandes sign.

Nej

§

X
X
X
X
X
X
X

Namn och närvarande
Ersättare
Ulf Gabrielson
Marcus Svensson
Patrik Thygesson
Gordon Liljegren
Bo Jönsson
Jenny Betsikokos

§

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

X

Utdragsbestyrkande
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M
S
S
S
S
KD
KD
C
C
V
V
MG
MG
SD
SD

Johan Lindgren
Susanne Karlsson
Niclas Malmberg
Lena Svensson
Joakim Vendel
Marie-Louise Fredin
Anna-Lisa
Simonsson
Emma Flygare
Lars Lindbom
Thommy Svensson
Jeanette Svensson
Percy Eriksson
Marcus Jeppsson
Pierre Persson
Dennis Schuller

Justerandes sign.

X
X
X
X
X

X
X
X

Daniel Nord
Lennart Ekström

Utdragsbestyrkande

Sida 6/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

Information
Verksamhetsrapport
Patric Åberg, ordförande, presenterar ledningsutskottets arbete med verksamhetsrapport över
utmaningsområdet Boende.

Kommunrevisionen
Lars Eriksson, Ernst and Young, presenterar Kommunrevisionens grundläggande granskning
av den kommunala verksamheten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Reviderad Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 20202021
Dnr: KS 2018/01028

Kommunfullmäktiges beslut
 Skattesatsen fastställs till 20,99 per skattekrona för år 2019, dvs en oförändrad
skattesats
 Reviderad mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 inklusive drifts-,
investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, fastställs.
 Kommunstyrelsen ges rätt att under 2019 nyupplåna totalt 130 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell
skatteunderlagsprognos samt är uppräknad med aktuella volymer enligt aktuell
befolkningsprognos.

Yrkanden på sammanträdet
Patric Åberg (M) och Magnus Nilsson (KD) yrkar båda bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 24 oktober 2018
 Reviderad mål- och resultatplan 2018 med flerårsplan 2020-2021
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 november 2018 § 140

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen)
Dnr: KS 2018/01708

Kommunfullmäktiges beslut
 Partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) med 35 miljoner kronor
inklusive löneskatt genomförs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun hade den 31 augusti 2018 en ansvarsförbindelse som uppgick till
251,8 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 2018 till 45,9 miljoner kronor vilket motsvarar 18,2 % av
ansvarsförbindelsen (Den 31 augusti 2017 var placeringen 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.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Östra Göinge kommun har gjort liknande partiell inlösen av pensionsskuld år 2016 med 45
miljoner kronor, samt 2017 med 30 miljoner kronor.

Yrkanden på sammanträdet
Patric Åberg (M) yrkar ändring på Kommunstyrelsens förslag med att ”Partiell inlösen av
pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) med 35 miljoner kronor inklusive löneskatt genomförs.”
Esbjörn Svensson (C) yrkar bifall till Patric Åbergs ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett ändringsyrkande
från Patric Åberg (M)
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller Patric Åbergs
(M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober 2018
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 november 2018 § 141

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Ny överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst
Dnr: KS 2016/01746

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse med Region Skåne rörande en ny
finansieringsmodell av färdtjänst med ikraftträdande den 1 januari 2019 och med 24
månaders uppsägning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagarna ansvarar Östra Göinge kommun för att
kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Dessa båda delar är en
del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse, överlåta sina
uppgifter till regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och Östra Göinge har, genom
tidigare tecknat avtal överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region
Skåne. Eftersom inte alla kommuner i Skåne har överlåtit verksamheten till Region Skåne
finansieras den överlåtna verksamheten genom att kommunerna utger ett bidrag till Region
Skåne. Denna princip fanns med i det ursprungliga avtalet som tecknades 2009/2010 och vid
en justering av avtalet år 2015 tillämpades samma princip. Vid detta tillfälle var man också
överens om att parterna skulle se över såväl modell som nivåer i syfte att säkerställa
grunderna för verksamhetens finansiering på längre sikt. Översynen skulle ha varit klar senast
inför år 2018, men parterna nådde inte riktigt ända fram i diskussionerna varför en tillfällig
överenskommelse tecknades för år 2018. I praktiken innebar den tillfälliga lösningen att den
totala ersättningsnivån behölls men fördelningen mellan kommunerna förändrades så att den
mer speglade den reella kostnadsfördelningen mellan kommunerna. För Östra Göinge
kommun innebar det en uppräkning med ca. 1 miljon kronor på årsbasis. Totalsumman för
2018 landade på drygt 4,2 miljoner kronor.
Region Skånes Serviceresor är inne en strukturell förändringsprocess med målet att öka
kvaliteten i syfte att få nöjdare kunder. Under de senaste åren har flera kvalitetshöjande
förbättringar gjorts, men dessa satsningar medför dock även en kostnadshöjning. Det nu
framlagda avtalet innebär att Östra Göinges bidrag kommer att motsvara de faktiska
kostnaderna för färdtjänsten i den egna kommunen. Redan idag har kommunen relativt
många färdtjänstresor som gör att kostnadsläget blir högt. Även vid genomförda
effektiviseringar och samordningar kommer kommunens kostnader att öka de närmaste åren.
Förutom kvalitetshöjningarna så kommer allt fler äldre att vara i behov av färdtjänst, vilket
Justerandes sign.
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Sida 11/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

leder till en ökning på kostnadssidan för kommunen. Prognosen för år 2019 pekar på en
beräknad kostnad på ca. 4,9 miljoner för Östra Göinge kommun.
Med det nya avtalet är parterna eniga om att Östra Göinge kommun ska fortsätta utge bidrag
till dess förutsättningarna för Region Skåne att med egna medel finansierar övertagen
verksamhet föreligger eller att ansvaret för verksamheten återgår till kommunen. Genom
överenskommelsen säkerställs att finansieringsansvaret fullt ut sammanfaller med det
överlåtna ansvaret. Kostnaderna är fördelade på myndighetsutövning, beställningscentral,
trafikkostnader och övergripande kostnader. Utöver att en reviderad modell för
bidragsberäkning införs, förtydligas och stärks även kommunikationen och dialogen mellan
parterna.
Den nuvarande finansieringslösningen mellan Region Skåne och Östra Göinge kommun
upphör att gälla 2018-12-31. Den nya överenskommelsen träder i kraft 2019-01-01 och gäller
därefter tills vidare med en av kommunen vald uppsägningstid på 24 månader. Bedömningen
är att denna uppsägningstid behövs för att säkerställa möjligheterna att kunna hantera
övergångslösningar för verksamheten.

Yrkanden på sammanträdet
Patric Åberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 11 oktober 2018
 Avtal: Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 november 2018 § 145
Beslutet skickas till:
Skånetrafiken
Oscar Nilsson, ekonomichef
Monika Dahl, verksamhetsområdeschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen med utskott
Dnr: KS 2018/01777

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till sammanträdesdagar under 2019
för Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Datum

Tid
Lokal
Kommunfullmäktige

Torsdag
2019-01-31
Torsdag
2019-02-28
Torsdag
2019-03-28
Torsdag
2019-04-25
Tisdag
2019-05-28
Onsdag
2019-06-19
Torsdag
2019-09-26
Torsdag
2019-10-24
Torsdag
2019-11-28
Torsdag
2019-12-19

Datum

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

18:30

Sessionssalen

Onsdag
2019-01-16
Onsdag
2019-02-13
Onsdag
2019-03-13
Onsdag
2019-04-10
Onsdag
2019-05-15
Onsdag
2019-06-12
Onsdag
2019-09-11
Onsdag
2019-10-16
Onsdag
2019-11-13
Onsdag
2019-12-11

Tid
Lokal
Kommunstyrelsen
13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

13:30

Sessionssalen

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 november 2018 § 146

Justerandes sign.
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§ 95

Val av ledamöter och ersättare i Tillsyns- och
tillståndsnämnden för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Ordinarie ledamöter i Tillsyns- och tillståndsnämnden utses enligt följande:


Andréas Söderlund (M), ordförande



Therese Svensson Collin (C), vice ordförande



Stefan Mellblom (M)



Patrik Thygesson (M)



Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande



Christian Karlsson (S)



Göte Färm (SD)

 Ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden utses enligt följande:


Johan Ekstrand (M)



Tobias Bosson (M)



Tom de Corbin (C)



Jonas Gustafsson (KD)



Lena Svensson (S)



Johan Holgersson (S)



Mikael Harneborn (SD)

 Uppdragen gäller mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar för att handlägga och besluta i frågor rörande
tillstånd och tillsyn inom bygg-, miljö-, livsmedelsområdet samt - tillståndsgivning och
tillsyn avseende servering av alkohol, tillsyn och anmälningsförfarande av ärende rörande
tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt solarieverksamhet enligt
strålskyddslagen, remissinstans till Lotteriinspektionen angående ärenden om
värdespelsautomater och förströelseautomater, tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige ska inför Tillsyns- och tillståndsnämndens nya mandatperiod förrätta
val av nya ledamöter och ersättare. Treklövern har nominerat ledamöter och ersättare till fyra
platser, socialdemokraterna till två, och sverigedemokraterna till en.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018
Treklöverns nomineringar, inkom den 19 oktober 2018
Socialdemokraternas nomineringar, inkom den 17 oktober 2018
Sverigedemokraternas nomineringar, inkom den 29 oktober 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden inför
mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Till ordinarie ledamöter i Valnämnden utses enligt följande:
 Thomas Bengtsson (C), ordförande
 Siv Larsson (M)
 Lena Nilsson (S), vice ordförande
 Roberto Fumei (SD)
 Till ersättare i Valnämnden utses enligt följande:
 Richard Pedersen (M)
 Ingrid Johansson (C)
 Anna-Lisa Simonsson (KD)
 Tommy Johansson (S)
 Dennis Schuller (SD)

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för att genomföra de allmänna valen.
Kommunfullmäktige ska inför den nya mandatperioden utse nya ledamöter och ersättare i
Valnämnden. Treklövern har tre ledamöter samt ersättare att nominera, socialdemokraterna
har en, och sverigedemokraterna en.

Yrkanden på sammanträdet
Erling Emsfors (M) yrkar ändring på förslaget med att Jörgen Strand (M) inte nomineras som
ledamot i Valnämnden, då han på grund av flytt inte längre är valbar.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett ändringsyrkande från Erling Emsfors (M).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller Erling Emsfors
(M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018
 Treklöverns nomineringar, inkom den 19 oktober 2018
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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 Socialdemokraternas nominering, inkom den 17 oktober 2018
 Sverigedemokraternas nominering, inkom den 29 oktober 2018
Beslutet skickas till:
Hemsidan
Lön

Justerandes sign.
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§ 97

Val av Kommunrevision för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunrevisionen utses enligt följande:
 Sven Bolling (L), ordförande
 Jerker Kjellberg (M)
 Ingvar Nilsson (MP)
 Staffan Eriksson (S), vice ordförande
 Kinga Berger Persson (SD)
 Uppdragen gäller från och med den 1 januari 2019 till och med det att revisionen för
hela år 2022 har slutförts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nya revisorer i Kommunrevisonen för den nya
mandatperioden. Treklövern har nominerat tre revisorer, socialdemokraterna och
sverigedemokraterna en vardera.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018
Treklöverns nomineringar, inkom den 19 oktober 2018
Socialdemokraternas nominering, inkom den 17 oktober 2018
Sverigedemokraternas nominering, inkom den 29 oktober 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida, Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 18/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 98

Val av överförmyndare för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Lars-Stellan Jönsson (S) utses till överförmyndare.
 Ida Bertsdotter (MP) utses till biträdande överförmyndare.
 Uppdragen gäller mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ny överförmyndare och biträdande överförmyndare för den
nya mandatperioden. Treklövern har nominerat Lars-Stellan Jönsson (S) som överförmyndare
och Ida Bertsdotter (MP) som biträdande. Socialdemokraterna nominerar även Lars-Stellan
Jönsson.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018
 Treklöverns nominering, daterad den 19 oktober 2018
 Socialdemokraternas nominering, daterad den 17 oktober 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 99

Val av ledamöter och ersättare i Östra Göinge Renhållnings
AB (ÖGRAB) för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Ledamöter i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) utses enligt följande:


Patric Åberg (M), vice ordförande



Anders Bengtsson (S)

 Ersättare i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) utses enligt följande:


Daniel Jönsson (M)



Susanne Karlsson (S)

 Uppdragen från nästa årsstämma till slutet av nästa årsstämma efter nästa val till
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Östra Göinge och Osby kommuner ska var för sig utse ledamöter och
ersättare i det gemensamt ägda renhållningsbolaget ÖGRAB:s styrelse. ÖGRAB ansvarar för
renhållningen gällande avfallshantering etc. i de ägande kommunerna. Kommunerna turas om
att inneha ordförandeskapet respektive posten som vice ordförande. Treklövern och
socialdemokraterna har att nominera ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nomineringar
 Socialdemokraternas nomineringar

Beslutet skickas till:
ÖGRAB, hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 100

Val av ledamöter och ersättare i Göingehem AB för
mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Följande ledamöter utses till styrelsen för Göingehem AB:


Magnus Nilsson (KD), ordförande



Martin Skagerholm (M)



Erling Emsfors (M)



Karl-Erik Innala (S), vice ordförande



Ann-Sofie Stolpe (SD)

 Följande ersättare utses till styrelsen för Göingehem AB:





Gordon Liljegren (M)



Camilla Dahlström (M)



Per-Olof Dahl (C)



Sten Persson (S)



Lars Persson (SD)

Uppdragen gäller från nästa årsstämma till slutet av den årsstämma som hålls efter
nästa val till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja ledamöter och ersättare för styrelsen i Göingehem AB för
nästa mandatperiod. Göingehem, ett bostadsbolag, ägs till sin helhet av Östra Göinge
kommun och syftar till att främja bostadsförsörjningen i kommunen, bland annat genom
uthyrning av lägenheter. Treklövern ska nominera tre ledamöter respektive ersättare,
socialdemokraterna en och sverigedemokraterna en.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
Treklöverns nomineringar
Socialdemokraternas nomineringar
Sverigedemokraternas nomineringar

Beslutet skickas till
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

Hemsida
Göingehem AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 101

Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Daniel Jönsson (M) utses till ledamot i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
 Sven-Arne Persson (S) utses till ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
 Uppdragen gäller under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har en ledamot och en ersättare i hjälpmedelsnämnden som tio
kommuner i östra Skåne har gemensamt. Treklövern ska nominera ordinarie ledamot och
socialdemokraterna dennes ersättare.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nominering
 Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till:
Hemsida
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 102

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Kristianstad
Airport AB för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Ulf Gabrielson (M) utses till ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport AB.
 Karl-Erik Innala (S) utses till ersättare i styrelsen för Kristianstad Airport AB.
 Uppdragen gäller från nästa årsstämma till slutet av den årsstämma som hålls efter
nästa val till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun äger två procent av Kristianstad Airport AB som förvaltar
Kristianstads flygplats. Treklövern ska därför nominera en ledamot och socialdemokraterna
en ersättare för denne.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nominering
 Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till:
Hemsida
Kristianstad Airport AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 24/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 103

Val av ledamot och ersättare i direktionen för AV Media
Skåne för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Daniel Jönsson (M) utses till ordinarie ledamot i direktionen för AV Media Skåne.
 Sven-Arne Persson (S) utses till ersättare i direktionen för AV Media-Skåne.
 Uppdragen gäller under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun ingår i kommunalförbundet AV Media Skåne, vilket är en pedagogisk
och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer. De arbetar för att inspirera hur
digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.
Till dess direktion ska treklövern nominera en ordinarie ledamot och socialdemokraterna en
ersättare.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nominering
 Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till:
Hemsida
AV media Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 104

Val av ersättare i styrelsen för samordningsförbundet Skåne
Nordost för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Patric Åberg (M) utses till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Skåne
Nordost.
 Uppdraget gäller för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Skåne Nordost är ett samarbetsorgan inom rehabilitering för flera
kommuner samt statliga myndigheter. Treklövern ska nominera en ersättare i dess styrelse.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida
Samordningsförbundet Skåne Nordost

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 105

Val av gode män för fastighetsbildningsförrättningar för
mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Som gode män för tätortsförhållanden utses


Bo Jönsson (M)



Folke Carlsson (L)



Johan Holgersson (S)



Lars-Stellan Jönsson (S)

 Som gode män för jordbruks- eller skogsfrågor utses





Erling Emsfors (M)



Philip Thuresson (C)



Lars-Stellan Jönsson (S)

Uppdragen gäller under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastighetsbildningslagen ska lantmäterimyndigheten vid en
fastighetsbildningsförrättning bestå av en förrättningslantmätare och som vid behov tar in två
gode män. Kommunfullmäktige utser gode män. De gode männen utses för fyra år och ska
inom kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. En god man ska ha erfarenhet i fråga
om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. Antalet gode
män som ska utses i varje kommun ska enligt samma lagrum bestämmas av länsstyrelsen.
I Östra Göinge kommun utses fyra gode män för tätortsförhållanden och tre för jordbruksoch skogsfrågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nomineringar
 Socialdemokraternas nomineringar
Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 27/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 106

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Glimåkra
folkhögskola för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut


Rosa Henningsson (C) utses till ledamot i styrelsen för Glimåkra folkhögskola.

 Sven-Arne Persson (S) utses till ersättare i styrelsen för Glimåkra folkhögskola.
 Uppdraget gäller under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har en plats i styrelsen för folkhögskolan i Glimåkra, dit nu treklövern
har att nominera en kandidat.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nominering

Beslutet skickas till:
Hemsida
Folhögskolan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 28/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 107

Val av ledamöter och ersättare för Helgeåns vattenråd och
Skräbeåns vattenråd för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Till ledamöter i Helgeå vattenråd utses:


Philip Thuresson (C)



Kristin Johansson (S)

 Till ersättare i Helgeå vattenråd utses:


Andreas Söderlund (M)



Christian Karlsson (S)

 Till ledamot i Skräbeåns vattenråd utses:


Philip Thuresson (C)

 Till ersättare i Skräbeåns vattenråd utses:


Kristin Johansson (S)

 Uppdragen gäller för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som behövs för att uppnå
och bevara en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns avrinningsområde.
Skräbeåns vattenråd ska vara ett kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.
Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande
forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns åtgärdsområde.
Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av
vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatte

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nomineringar
 Socialdemokraternas nomineringar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 29/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

Beslutet skickas till:
Hemsida
Vattenråden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 30/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 108

Val av ledamöter och ersättare i Broby byastämma och
Knislinge byastämma för mandatperioden 2019-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunfullmäktiges beslut
 Philip Thuresson (C) utses till ombud i Broby byastämma.
 Anders Bengtsson (S) utses till ersättare för ombud i Broby byastämma.
 Erling Emsfors (M) utses till ombud i Knislinge byastämma.
 Börje Johnsson (S) utses till ersättare för ombud i Knislinge byastämma.

Sammanfattning av ärendet
Byastämmor är sammanslutningar av fastighetsägare i en by sedan gammalt. Idag förvaltar
byastämmorna de allmänningar som ännu finns kvar i kommunen. För Broby och Knislinge
ska Östra Göinge kommun utse ett ombud med ersättare för vardera stämmorna. Treklövern
nominerar ordinarie och socialdemokraterna dennes ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Treklöverns nomineringar
 Socialdemokraternas nomineringar
Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 31/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 109

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige,
Jörgen Strand (M)
Dnr: KS 2018/01836

Kommunfullmäktiges beslut
 Jörgen Strands (M) avsägelse, inkommen den 13 november 2018, som ledamot i
Kommunfullmäktige godtas.
 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Strand (M) har den 13 november 2018 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
 Avsägelse från Jörgen Strand (M), inkom den 13 november 2018

Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 32/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 110

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i november
månad 2018
Dnr: KS 2018/00029

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 november 2018
Inkomna synpunkter
Länsstyrelsens granskning av begravningsombud
Delårsrapport från AV Media Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 33/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 111

Meddelande från Länsstyrelsen - Esbjörn Svensson (C) blir
ny ledamot i Kommunfullmäktige, Lars Lindbom (C) blir ny
ersättare
Dnr: KS 2018/01586

Kommunfullmäktiges beslut


Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sofia Nilsson (C) har tidigare avsagt sig sin plats som ledamot i Kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har nu räknat fram förste ersättare Esbjörn Svensson (C) som ny ordinarie
ledamot medan Lars Lindbom tar plats som ersättare i dennes ställe.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 november 2018
 Länsstyrelsens protokoll, inkom den 19 november 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 34/36

Protokoll 2018-11-22

Kommunfullmäktige
§ 112

Meddelande från Länsstyrelsen - ny ersättare efter Lisbeth
Elmlund (SD) kunde inte utses
Dnr: KS 2018/01597

Kommunfullmäktiges beslut
 Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Elmlund (SD), som valdes in som ersättare, upphörde att vara valbar då hon flyttade
till
Länsstyrelsen har inte kunnat räkna fram en ny ersättare till henne då inga fler
namn stod på listan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 november 2018
 Länsstyrelsens protokoll, inkom den 19 november 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 35/36

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-11-22

§ 113

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen,
Lennart Ekström (SD)
Dnr: KS 2018/01867

Kommunfullmäktiges beslut
 Lennart Ekströms (SD) avsägelse som ledamot i Kommunstyrelsen godtas.
 Göte Färm (SD) utses till ledamot i Kommunstyrelsen under mandatperioden 201810-30 till och med det att en ny kommunstyrelse väljs på Kommunfullmäktiges första
sammanträde efter nästa val.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Ekström (SD) har den 19 november 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i
Kommunstyrelsen, och samtidigt nominerat Göte Färm (SD) som ny ledamot i styrelsen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 november 2018
 Lennart Ekströms avsägelse och Göte Färms nominering

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 36/36

