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Tid och plats: 

 

Torsdag den 26 september 2019, klockan 18:30-20:10 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

Övriga närvarande: Mattias Larsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Nermina Crnkic, stabschef 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) och Siv Larsson (M) 

  

Justeringens utförande  

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

80 - 91 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare 

 

 

 

Justerare 

Anders Bengtsson (S) 

 

 

 

Siv Larsson (M) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-27 

Datum då anslaget tas ned 2019-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

ledamöter 

§ § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X          

M Camilla Westdahl X          

M Martin Skagerholm X          

M Erling Emsfors X          

M Siv Larsson X          

M Daniel Jönsson X          

M Andréas Söderlund X          

M Sofia Sommer X          

M Camilla Dahlström           

M Stefan Mellblom X          

M Ulf Gabrielson X          

M Jon Marin X          

M Inger Mattsson X          

M Monika Bolling X          

S Anders Bengtsson X          

S Lena Dahl 

Wahlgren 

X          

S Sven-Arne Persson X          

S Kristin Johansson           

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Johanna 

Lüddeckens 

          

S Miklos Liewehr X          

KD Magnus Nilsson X          

C Esbjörn Svensson           

C Olof Lindqvist           

V Roland Nilsson X          

MG Ann Ahlbin           

SD Pierre Persson X          

SD Ann-Sofie Stolpe X          

SD Lennart Ekström X          

SD Lars Persson X          

SD Stefan Wiloboken X          

            

            

            

Namn och närvarande 

ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Marcus Svensson           

M Patrik Thygesson           

M Gordon Liljegren X Camilla 

Dahlström 

        

M Bo Jönsson           

M Jenny Betsikokos           
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M Johan Lindgren           

M Berth Svensson           

S Susanne Karlsson X Kristin Johansson         

S Niclas Malmberg X Johanna 

Lüddeckens 

        

S Lena Svensson X          

S Joakim Vendel X          

KD Marie-Louise Fredin X          

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

X          

C Emma Flygare X Olof Lindqvist         

C Lars Lindbom X Esbjörn Svensson         

V Thommy Svensson           

V Jeanette Svensson           

MG Marcus Jeppsson X Ann Ahlbin         

MG Tommy Axelsson           
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Debatt 
 
Kommunfullmäktige debatterar Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 

utmaningsområde Åldrande. 
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§ 80 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr: KS 2019/00948 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

till 1000 kr, med möjlighet till årlig uppräkning av prisindex för kommunala 

verksamheter (PKV).   

 Bifogad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 

 

Beslutsmotivering 
I framräkningen av den nuvarande timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken saknas flera poster 

som enligt lagstiftningen får räknas med för att få den täckningsgraden som lagen tillåter. 

Tillsynsuppdraget är till största delen lagstadgad och kan inte prioriteras bort. Kostnader som 

inte täcks med avgifter måste därför finansieras med skattemedel. Om varken kommunbidrag 

eller kommunens taxa medger kostnadstäckning skapas ett underskott i verksamheten. 

 

SKL har ett arbetsverktyg för framräkning av taxor för tillsyn enligt miljöbalken vilket 

underlättar för kommuner att ta fram en taxa som är korrekt, baserat på lagstiftningen och på 

den enskilda kommunens verkliga kostnader. Det är detta verktyg som har använts för att få 

fram förslaget. Enligt uträkningen krävs 1000 kr i timavgift för att täcka kostnaderna för 

myndighetsutövning. I verktyget föreslås en schablon för handläggningstid om 60% av den 

aktiva arbetstid, d.v.s. när semestrar och annan frånvaro, sammanlagt ca 400 timmar, är 

borträknade från årsarbetstiden om ca 2000 timmar. Små kommuner har dock svårare att 

uppnå denna nivå då varje handläggare behöver tid för att upprätthålla kompetens inom 

många olika branscher. Flera andra parametrar påverkar den handläggningstid som finns 

tillförfogande, t.ex. tillgång till administrativt stöd, fungerande IT-miljö och digitala tjänster, 

personalomsättning, om personal arbetar deltid, samt övriga uppdrag som tilldelas enheten 

såsom hantering av remisser, uppföljning av NKI, deltagande i kommunövergripande 

processer och liknande. I Östra Göinge kommun beräknas en genomsnittlig handläggare 

kunna arbeta 850 timmar per år med myndighetsutövning. 

 

Omfattande ändringar i lagstiftning har skett sedan den nu gällande taxan togs fram vilket 

innebär att den är föråldrad och behöver uppdateras för att följa nu gällande lagstiftning. 

Ändringar i miljöprövningsförordning (2013:251) har införts som gäller från och med 2018-

08-15. Ändringar i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (FAPT) införs 2019-01-01. Ändringar i Industriutsläppsförordningen (2013:250) 

började gälla från och med 2018-07-02. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
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Sammanfattning av ärendet 

Omfattande ändringar har skett i lagstiftning sedan den nu gällande taxan togs fram och den 

är därmed föråldrad. Syftet med SKL:s nya modell för taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken är att den ska vara enklare att förstå för verksamheter och för myndigheter och 

bidra till större jämförbarhet och rättssäkerhet mellan olika myndigheter. För mindre 

verksamheter finns en större följsamhet mot kommunens egna behov av prioriteringar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 11 juni 2019 

 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, daterad den 11 juni 2019 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag den 25 juli 2019 § 34 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 september 2019 § 90 
 

Beslutet skickas till: 

Andréa Raivander, miljöchef  
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§ 81 
 

Upphävande av riktlinjer för de kommunala pensionärs- och 
handikappråden samt framtagande av ny rutin för 
medborgarforum 
Dnr: KS 2019/01193 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige upphäver sina tidigare beslut att inrätta ett pensionärsråd och ett 

handikappråd, antagna av Kommunfullmäktige den 25 november 1976 § 157 samt 

den 31 mars 1977 § 45. 

 De två råden ersätts med ett medborgarforum. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till övergripande riktlinjer för 

medborgarforum.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har, sedan fyra år tillbaka, som en del i dialogen med civilsamhället i Östra 

Göinge kommun aktivt deltagit i pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen. 

Syftet med deltagandet i de två gemensamma remiss- och referensorgan har varit att inhämta 

synpunkter från ovanstående gällande hur den kommunala verksamheten påverkar grupperna 

äldre samt funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen har även genom detta forum kunnat delge 

dem information.  

 

Råden har bestått av representanter från organisationerna i fråga, tre ledamöter från 

kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott samt tjänstemän från förvaltningen. 

Råden har fört protokollförda sammanträden där kommunala tjänstemän har stått för 

administrationen. 

 

Dialogen med civilsamhället har de senaste åren utvecklats och under 2019 har en idé om ett 

mer öppet medborgarforum i kontrast till råden vuxit fram som en förbättringsåtgärd. För den 

nya arbetsformen behöver riktlinjer, liknande de kommunstyrelsen tidigare tagit fram för 

råden, arbetas fram. Styrelsen har den 11 september 2019 avskaffat tidigare riktlinjer. 

 

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

Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till styrelsens förslag. 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-09-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 10/20 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 8 augusti 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 28 augusti 2019 § 37 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 september 2019 § 96 
 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef 

Hemsida 
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§ 82 
 

Val av Mattias Larsson som ordinarie ledamot i 
Göingebygdens trygga hem efter Oscar Nilsson 
Dnr: KS 2019/01203 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Oscar Nilsson, , entledigas som ordinarie ledamot i Kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. 

 Mattias Larsson, , väljs till ordinarie ledamot i Kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den kooperativa hyresrättsföreningen är en form av ekonomisk förening som hyr ut 

lägenheter till sina medlemmar. Östra Göinge kommunfullmäktige utser och entledigar 

styrelseledamöter för den kooperativa hyresgästföreningen Göingebygdens trygga hem, enligt 

föreningsstadgarna. Föreningen drivs i samverkan med Rikshem med fokus på vård-, 

omsorgs- och trygghetsboenden. 

 

Oscar Nilsson, ekonomichef och verksamhetsområdeschef för Ekonomi och intern service, 

har lämnat sin tjänst i Östra Göinge kommun. Mattias Larsson, tidigare enhetschef för 

ekonomienheten, har efterträtt honom. Därför entledigas Oscar Nilsson med stöd av 7 kap. 14 

§ lag om ekonomiska föreningar från uppdraget, och efterträds av Mattias Larsson. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Rikshem,  
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§ 83 
 

Val av Tomas Wijk som ordinarie ledamot i Göingebygdens 
trygga hem efter Damir Ibrahimovic 
Dnr: KS 2019/01204 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Damir Ibrahimovic, , entledigas som ordinarie ledamot i Kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. 

 Tomas Wijk, , utses till ordinarie ledamot i Kooperativa 

Hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den kooperativa hyresrättsföreningen är en form av ekonomisk förening som hyr ut 

lägenheter till sina medlemmar. Östra Göinge kommunfullmäktige utser och entledigar 

styrelseledamöter för den kooperativa hyresgästföreningen Göingebygdens trygga hem, enligt 

föreningsstadgarna. Föreningen drivs i samverkan med Rikshem med fokus på vård-, 

omsorgs- och trygghetsboenden. 

 

Damir Ibrahimovic, avdelningschef för fastighets- och fordonsservice, har lämnat sin tjänst i 

Östra Göinge kommun. Därför entledigas Damir Ibrahimovic med stöd av 7 kap. 14 § lag om 

ekonomiska föreningar från uppdraget i Göingebygdens trygga hem, och efterträds av Tomas 

Wijk, enhetschef för drift- och underhåll. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Rikshem,  
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§ 84 
 

Val av Mattias Larsson till ersättare i IT-kommuner i Skåne 
AB efter Oscar Nilsson 
Dnr: KS 2019/01205 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Oscar Nilsson, , entledigas som ersättare i IT-kommuner i Skåne AB. 

 Mattias Larsson, , utses till ersättare i IT-kommuner i Skåne AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

IT-kommuner i Skåne AB är ett bolag som ägs gemensamt av Hörby, Höörs och Östra 

Göinge kommun, med ansvar för IT-drift och support till ägarkommunerna. Enligt 

bolagsordningen utser varje kommunfullmäktige ett antal ledamöter och ersättare i styrelsen. 

 

Oscar Nilsson, ekonomichef och verksamhetsområdeschef för Ekonomi och intern service, 

har lämnat sin tjänst i Östra Göinge kommun. Mattias Larsson, tidigare enhetschef för 

ekonomienheten, har efterträtt honom. Därför entledigas Oscar Nilsson med stöd av 8 kap. 14 

§ aktiebolagslagen från uppdraget, och efterträds av Mattias Larsson. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

IT-kommuner i Skåne AB 
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§ 85 
 

Val av nämndemän till Kristianstads tingsrätt under 
mandatperioden 2020-2023 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Följande personer nomineras till nämndemän i Kristianstads tingsrätt under 

mandatperioden 2020-2023: 

 Ann-Sofie Stolpe, . 

 Erling Emsfors, . 

 Johan Ekstrand, . 

 Anders Bengtsson, . 

 Sven Mars, . 

 Jennie Thygesson, . 

 Siv Larsson, . 

 Susanne Karlsson, . 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod nominera nämndemän till tingsrätten i den 

domkrets kommunen tillhör, i detta fall Kristianstads tingsrätt. Mandatperioden löper från 

och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Domstolsverket har 

meddelat att fullmäktige ska nominera åtta personer. Kutym är att fullmäktiges 

valkonstellationer lämnar in förslag till nomineringar baserat på mandatfördelningen i 

fullmäktige. Då uppdragen som nämndemän är opolitiska framgår inte eventuell 

partibeteckning på de nominerade i sammanträdesprotokollet. Treklövern (M, C + KD) har 

därför fem personer att nominera, Socialdemokraterna + Vänsterpartiet har två personer att 

nominera, medan Sverigedemokraterna har en person att nominera. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 september 2019 

 Moderaternas nomineringar, inkom den 8 september 2019 

 Sverigedemokraternas nominering, inkom den 18 september 2019 

 Centerpartiets nominering, inkom den 24 september 2019 

 Socialdemokraternas nominering, inkom den 24 september 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads tingsrätt 

Hemsida 
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§ 86 
 

Avsägelse av uppdrag och begäran om ny sammanräkning 
efter Johan Lindgren (M) 
Dnr: KS 2019/01015 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Johan Lindgrens (M) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige godtas. 

 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Lindgren (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att ta ställning till avsägelsen, och begära ny sammanräkning hos 

Länsstyrelsen i det fall den godtas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 juli 2019 

 Johan Lindgrens (M) avsägelse 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
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§ 87 
 

Val av Mikael Christersson (SD) som ersättare i 
Kommunstyrelsen efter Lars Perssons (SD) avsägelse 
Dnr: KS 2019/01272 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Lars Perssons (SD) avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen godtas. 

 Mikael Christersson (SD) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter Lars Persson 

(SD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Persson (SD) har den 28 augusti 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har nominerat Mikael Christersson (SD) som 

dennes efterträdare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 28 augusti 2019 

 Lars Perssons (SD) avsägelse, inkom den 28 augusti 2019 

 Sverigedemokraternas nominering, inkom den 28 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 88 
 

Val av Mikael Christersson (SD) som ersättare i Tillsyns- och 
tillståndsnämnden efter Mikael Harneborns (SD) avsägelse 
Dnr: KS 2019/01379 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Mikael Harneborns (SD) avsägelse som ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden 

godtas. 

 Mikael Christersson (SD) utses till ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden under 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Harneborn har den 18 juni 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. Sverigedemokraterna har samma dag nominerat Mikael Christersson (SD) 

att efterträdde denne som ersättare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 19 september 2019 

 Mikael Harneborns avsägelse, inkom den 18 september 2019 

 Sverigedemokraternas nominering, inkom den 18 september 2019 
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§ 89 
 

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i september 
månad 2019 
Dnr: KS 2019/00013 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 

 Inkomna synpunkter i juni-augusti 2019 

 Ej verkställda beslut IFO Q1-2, 2019 
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§ 90 
 

Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige har att 
förrätta i september 2019 
Dnr: KS 2019/00022 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska vid varje sammanträde få de vakanta uppdrag som fullmäktige, 

styrelsen och nämnder ska fylla. Inför septemberredovisningen har nomineringar till samtliga 

åtta tomma nämndemannapositioner i Kristianstads tingsrätt kommit in. Därefter har samtliga 

de uppdrag som ska fyllas som ett resultat av fjolårets val blivit besatta.  

 

För tillfället återstår endast en vakans då den biträdande överförmyndaren avsagt sig sitt 

uppdrag sedan tidigare, och enligt föräldrabalken ska det finnas en biträdande 

överförmyndare till den ordinarie. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 24 september 2019 
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§ 91 
 

Presentation av Kommunstyrelsens analys av politiska 
målsättningar inom utmaningsområde Åldrande 2019 
Dnr: KS 2019/00704 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Analysen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen sammanställde under våren 2019 års verksamhetsrapport gällande 

utmaningsområde Åldrande. Verksamhetsområdeschefen för Hälsa och omsorg föredrog 

rapportens innehåll för Kommunstyrelsen den 15 maj 2019, varpå uppdrag gavs till 

resultatutskottet att analysera rapporten och återkomma till styrelsen. Den 11 juni 2019 

redovisade resultatutskottets ordförande förslaget till analys för styrelsen, varpå analysen 

godkände förslaget till analys som sin egen. Vid fullmäktiges sammanträde den 26 september 

2019 ska resultatutskottets ordförande presentera analysen för fullmäktige, varefter den ska 

debatteras. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 19 september 2019 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 11 september 2019 § 91 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 15 maj 2019 § 71 

 Resultatutskottets förslag, daterat den 11 september § 2 

 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområde 

Åldrande 2019 

 Verksamhetsrapport för Åldrande 2019 

 Ordningsregler för debatt 
 
 

 

 




