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Information 
 
Ordförande har ordet 
Camilla Westdahl (M), ordförande, avtackas av fullmäktige då detta är hennes sista 

sammanträde som ordförande. 

 

Lars-Stellan Jönsson (S), ålderspresident, överlämnar en avskedsgåva till ordföranden. 

 

Erling Emsfors (M) hälsas välkommen som ny ordförande från och med den 1 januari 2020. 
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§ 113 
 

Översiktsplan för Östra Göinge kommun, antagande 
Dnr: KS 2019/01628 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar förslaget till översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 Kommunfullmäktige upphäver fördjupade översiktsplaner för Broby, Glimåkra 

respektive Knislinge (§ 30/2017, § 29/2017 respektive § 79/2014). 

 Kommunfullmäktige upphäver vindbruksplan, antagen i § 67/2012. 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är kommunens verktyg för helhetssyn och långsiktighet. Den visar hur Östra 

Göinge ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden, samt hur olika intressen 

som rör användningen av mark och vatten ska vägas mot varandra. Den beskriver hur den 

bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas samt hur kommunen avser stärka byarna 

och landsbygden. Med bred förankring och tyngd som kommunfullmäktiges viktigaste beslut 

för den långsiktiga utvecklingen blir planen styrande för alla kommunala verksamheter och 

bolag. Planen ger också riktlinjer för detaljplaner, bygglov, investeringar, och strategiska 

markförvärv. Efter genomfört samråd och utställning överlämnas härmed förslag till 

översiktsplan 2020-2035 för antagande. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett bifallsyrkande. 

Ordföranden ställer styrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller 

detsamma. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 1 november 2019 

- Översiktsplan, antagandeversion (särskilt utlåtande är inbakad) 

- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 november 2019 § 59 

- Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 129 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen m.fl. enligt sändlista 
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§ 114 
 

Slutligt genomförande av modernisering av Östra Göinge 
kommuns äldreboenden med kooperativ hyresrätt samt 
försäljning av del av Broby 60:1 samt Mickel Göing 13 
Dnr: KS 2019/00132 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till ny- och ombyggnad av vård och 

omsorgsboendet på fastigheten Skogsbrynet 1, i enlighet med i förslagshandling i 

detta ärende. Därefter genomför Göingebygdens trygga hem en om- och nybyggnad i 

enlighet med förslagshandlingen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter fastighetsreglering sälja del av fastigheten 

Broby 60:1 samt fastigheten Mickel Göing 13 i Broby för 12,2 miljoner kronor till 

Göingebygdens trygga hem, i enlighet med senare upprättat köpekontrakt mellan 

föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en om- och nybyggnad i 

enlighet med förslagshandling i detta ärende 

 Göingebygdens trygga hem ersätter Östra Göinge kommun för eventuella kostnader 

för återföring av moms gällande den del av fastigheten Broby 60:1 som överlåts till 

föreningen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att Östra Göinge kommun tecknar samverkansavtal med 

Göingebygdens trygga hem för Lindgården inom den del av fastigheten Broby 60:1 

som överlåts till föreningen. 

 Kommunfullmäktige beslutar lämna utökad kommunal borgen till kooperativa 

hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem för den totala produktionskostnaden 

om 435,0 miljoner kronor. (Tidigare lämnad kommunal borgen 188,0 miljoner 

kronor). 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att tillsammans med Riksbyggen bilda en 

kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens trygga Hem. Föreningens uppdrag 

är att rusta upp och modernisera kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden till en 

modern och ändamålsenlig standard för att därefter äga och förvalta vård-, omsorgs, och 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-12-19 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 9/20 

 

trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare. I föreningens styrelse ingår 

både kommunen och Riksbyggen. 

Upprustning och modernisering av äldreboendena är tänkt att ske i två steg. Genom beslutet 

2015 överlät kommunen Västanvid i Knislinge och Skogsbrynet i Sibbhult till 

Göingebygdens trygga hem. När det gäller Broby tecknades en avsiktsförklaring mellan 

kommunen och Riksbyggen som innebar att när vissa frågeställningar klarats ut skulle man 

gemensamt gå vidare med syftet att överlåta även Lindgården till Göingebygdens Trygga 

Hem.  

 

Att man 2015 landade i en lösning som innebar att hela projektet skulle genomföras i två steg 

beror på att kommunen och Göingehem äger var sin del av Lindgården. Vid tillfället för 

Kommunfullmäktiges beslut 2015 betraktades det som en förutsättning för att slutföra 

projektet i sin helhet att först överlåta Göingehems fastighet (Mickel Göing 12) till 

kommunen för att därefter överlåta hela äldreboendet till den kooperativa 

hyresrättsföreningen.  

Fram tills nyligen var förutsättningarna för överlåtelsen mellan Göingehem och kommunen 

föremål för diskussion. Men nu har man kommit fram till en lösning som skiljer sig något 

från tidigare tankegångar, vilket innebär nya förutsättningar för projektets slutförande. 

De nya förutsättningarna är att Göingehem behåller sin del av Lindgården, den så kallade D-

delen på fasigheten Mickel Göing 12. Det ger möjlighet att bygga om fastigheten till 

tillgängliga bostäder för till exempel seniorer. Enligt kommunens 

bostadsförsörjningsprogram och befolkningsprognos kommer behovet av denna form av 

mellanboende för äldre att öka framöver.  

I stället för att överlåta hela Lindgården till Göingebygdens trygga hem är det alltså nu 

aktuellt att överlåta enbart de delar som kommunen äger, för ny- och ombyggnad till moderna 

vård- och omsorgsboenden. De fastigheter som är aktuella att överlåta är del av Broby 60:1 

(gamla Lindgården) samt Mickel Göing 13. Eftersom Broby 60:1 är en så kallad 

samlingsfastighet så kommer överlåtelsen också att kräva fastighetsreglering. Mickel Göing 

13 överlåts för att skapa möjlighet till en rationell lösning av behovet av infart och parkering.  

När det gäller upprustning och ombyggnad av kommunens övriga två äldreboendena är 

situationen att Västanvid pågår och beräknas vara färdigställt till våren 2020 medan 

Skogsbrynet ännu inte är påbörjat. 

Mot bakgrund av ovanstående - och i enlighet med avsiktsförklaringen från 2015 - gav 

Kommunstyrelsen i mars 2019 kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för 

slutligt politiskt ställningstagande i Kommunfullmäktige, när det gäller att slutföra 

modernisering av kommunens vård- och omsorgsboenden.   

För att ta hänsyn till förändrad demografi och verksamhet innefattade uppdraget även att se 

över och revidera planerna för Skogsbrynet för att säkerställa att helhetslösningen för alla 

särskilda boenden i Östra Göinge möter de behov som finns idag och i framtiden. 

 

Uppdraget har i stort inneburit att: 

 

- Ta fram förslag att överlåta nu aktuella delar av Lindgården, i Broby, till 

Göingebygdens Trygga hem, i enlighet med avsiktsförklaring mellan Östra Göinge 

kommun och Riksbyggen, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-12-17. 
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- Uppdatera befintliga handlingar och planer för Skogsbrynets, i Sibbhult, ombyggnad 

utifrån aktuella förutsättningar. 

 

- Utreda och föreslå utformning och dimensionering av vård- och omsorgsboendena på 

Lindgården och Skogsbrynet utifrån aktuella förutsättningar och beräkningar av 

antalet äldre framöver. 

 

- Föreslå en övergripande tidplan för den samlade ny- och ombyggnaden av Lindgården 

och Skogsbrynet. 

 

- Utifrån aktuella förutsättningar ta fram de handlingar och underlag i övrigt som 

uppdraget kräver. 
 

Yrkanden på sammanträdet 
Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett bifallsyrkande. 

Ordföranden ställer styrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller 

detsamma. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 november 2019 

 Projektgruppens rapport: Slutligt genomförande av modernisering av Östra Göinge 

kommuns äldreboende med kooperativ hyresrätt, 2019-11-04. 

 Bilaga 1A: Plan 0-3, Lindgården 

 Bilaga 1A: Situationsplan, Lindgården 

 Bilaga 1B: Plan 0-1, Skogsbrynet 

 Bilaga 1B: Situationsplan Skogsbrynet 

 Bilaga 2: Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1 

 Bilaga 3: Föreningens långtidsbudget år 1-10, år 20, 30, 40, 50 

 Bilaga 4: Samverkansavtal, Lindgården i Broby 

 Bilaga 5: Flyttkedja SÄBO 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 130 
 

Beslutet skickas till: 

Göingebygdens Trygga hem 

, Riksbyggen ( @riksbyggen.se) 
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§ 115 
 

Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med 
krisberedskap 
Dnr: KS 2019/01796 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap antas. 

 Dokumentet gäller för mandatperioden 2019-2022 och under första året på kommande 

mandatperiod i väntan på att ett nytt styrdokument tas fram. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” mellan Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsydd och beredskap (MSB) för perioden 2019-

2022 ska kommunerna ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.  

Syftet är att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i 

överenskommelsen mellan SKL och MSB. Styrdokumentet ska ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 

innehålla: 

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i Östra Göinge kommun.  

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden.  

Styrdokumentet syftar även till att uppfylla de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt 

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Ett viktigt syfte med styrdokumentet är därutöver att visa hur kommunen tar hand om det 

åtgärdsbehov som framkommit genom den risk och sårbarhetsanalys (RSA), som 

kommunerna enligt LEH är skyldiga att göra och översätta detta behov till de åtgärder som 

kommunen avser vidta under mandatperioden. 

 

Utöver styrdokumentet ska kommunerna enligt överenskommelsen även ta fram: 

 

 Ett reglemente för krisledningsnämnden. 
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 En instruktion för kommunchefen som ska ange vilka uppgifter som kommunchefen 

ska ha avseende krisberedskap. 

 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser och svårare 

samhällspåfrestningar. 

 

Det övergripande styrdokumentet, som är föremål för beslut i detta ärende, och reglemente 

för krisledningsnämnden ska fastställas av Kommunfullmäktige medan instruktionen för 

kommunchefen fastställs av Kommunstyrelsen. Övriga dokument kan fastställas av 

kommunchefen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 december 2019 

 Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 131 
 

Beslutet skickas till: 

Säkerhets- och beredskapssamordnarna 

Räddningschefen 
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§ 116 
 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente  
Dnr: KS 2019/01797 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Staten och kommunerna har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat ”Överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap” för perioden 2019 -2022. Överenskommelsen innebär en ny struktur när det 

gäller vilka styrande dokument som ska finnas i en kommun för arbetet med krisberedskap 

och av på vilka nivåer i den kommunala beslutsapparaten som dessa dokument ska fastställas.  

Förändringen innebär att reglementet för krisledningsnämnden behöver revideras. 

Reglementet bör också anpassas till regleringen i Lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

när det gäller vem som har rätt att kalla in krisledningsnämnden och om vem som får fatta 

beslut innan nämnden hinner träda i funktion vid en extraordinär händelse. Denna 

beslutanderätt ger omfattande befogenheter och det är viktigt att det är tydligt vem som har 

rätt att låta nämnden träda i funktion och fatta beslut i väntan på att den kan sammanträda 

liksom att reglementet är i överensstämmelse med LEH.  

Enligt den nya dokumentstruktur som följer av överenskommelsen mellan staten och 

kommunerna ska följande dokument finnas inom området krisberedskap och fastställas på de 

nivåer som redovisas i tablån nedan: 
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Dokument Beslutsnivå 

Styrdokument för kommunernas arbete med 

krisberedskap 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för krisledningsnämnden Kommunfullmäktige 

Instruktion för kommunchefen som anger vilka 

uppgifter kommunchefen ska ha avseende 

krisberedskap 

Kommunstyrelsen 

Övnings- och utbildningsplan för 

mandatperioden 

Kommunchefen 

En plan för hantering av extraordinära 

händelser och svårare samhällspåfrestningar 

Kommunchefen 

   

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 december 2019 

 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 132 
 

Beslutet skickas till: 

Säkerhets- och beredskapssamordnarna 

Räddningschefen 

Hemsida 
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§ 117 
 

Avfallstaxa 2020 
Dnr: KS 2019/01636 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Avfallstaxa 2020 antas att gälla från och med den 1 januari 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

Östra Göinge Renhållningsbolag AB (ÖGRAB) lämnar förslag till ny avfallstaxa för 2020. 

Förändringarna innebär bland annat att gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och 

verksamheter ges möjlighet till 660 liters behållare för plast och pappersförpackningar samt 

att deras möjliga tömningsintervall för glas utökas till att omfatta även åtta veckor. 

 

Föreslagen taxa innebär, förutom de förändringar som se i ”Sammanställning av ändringar 

förslag till ny avfallstaxa för 2020”, en generell höjning av taxan med 2,3% gentemot 2019 

års taxa. Höjningen följer Avfalls Sveriges index för hushållsavfall. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-11-25 

 Förslag till Östra Göinge kommuns avfallstaxa fr o m 2020-01-01 

 Sammanställning av ändringar förslag till ny avfallstaxa för 2020 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 128 

 

 

 

 

 

Jonas Rydberg  Mikael Torberntsson 

Kommunchef  Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 

ÖGRAB 

Kfs 
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§ 118 
 

Val av Daniel Jönsson (M) som gruppledare i 
Kommunfullmäktige efter Erling Emsfors (M) 
Dnr: KS 2019/01799 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Erling Emsfors (M) avsägelse som gruppledare i Kommunfullmäktige från och med 

den 1 januari 2020 godtas. 

 Daniel Jönsson (M) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige efter Erling Emsfors 

(M) från och med den 1 januari 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Erling Emsfors (M) valdes den 28 november 2019 till Kommunfullmäktiges ordförande från 

och med den 1 januari 2020. Han avsade sig sitt uppdrag som gruppledare i 

Kommunfullmäktige den 5 december 2019 från och med den 1 januari 2020. Moderaterna har 

samma dag nominerat Daniel Jönsson (M) att efterträda honom som gruppledare från och 

med den 1 januari 2020. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 december 2019 

 Erling Emsfors (M) avsägelse, inkom den 5 december 2019 

 Moderaternas nominering, inkom den 5 december 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Lön 
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§ 119 
 

Meddelande från Länsstyrelsen - Rickard Pedersen (M) blir 
ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Marcus Svensson 
(M) 
Dnr: KS 2019/01556 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Meddelandet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har från och med den 10 december 2019 utsett Rickard Pedersen (M) till ny 

ersättare i Kommunfullmäktige efter att Marcus Svensson (M) avsagt sig uppdraget.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 13 december 2019 

 Länsstyrelsens meddelande 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 120 
 

Anmälan av inkommen revisionsrapport - Granskning av 
insatser inom individ- och familjeomsorgen 
Dnr: KS 2019/00364 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Den inkomna revisionsrapporten noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Denna revisionsrapport anmäldes redan vid det förra fullmäktigesammanträdet, men då fel 

version lämnades in har Kommunrevisionen nu lämnat in den korrekta versionen, det som 

skiljer åt är skrivelser i rekommendationerna. Denna anmäls därför på nytt. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 12 december 2019 

 Revisionsrapport 
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§ 121 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för redovisning i december 2019 
Dnr: KS 2019/00016 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 december 2019 

 Länsstyrelsens beslut om utbetalning av bygdeavgifter 

 Länsstyrelsens beslut om tillstånd för montering av glasdörr på Wanås 

 Länsstyrelsens beslut om tillgängliggörande: Ängaliv 

 Länsstyrelsens beslut om tillgängliggörande: Ballingstorp 

 Kristianstads kommuns beslut om stöd till KID Airport 

 Kallelse till bolagsstämma, 2019-12-19 för IT-kommuner i Skåne AB 

 Inkomna synpunkter i november 2019 

 Hörby kommuns beslut om Osby som delägare i IT-kommuner i Skåne AB 

 Osby kommuns beslut om att bli delägare i IT-kommuner i Skåne AB 

 Osby kommuns val av styrelsemedlemmar i IT-kommuner i Skåne AB 

 Protokoll från styrelsemöte, IT-kommuner i Skåne, 2019-10-03 

 Protokoll från ÖGRAB:s styrelsemöte, 2019-11-25 

 SBVT:s redovisning 

 Skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande från Anders Bengtssons (S) gällande 

organisationsjustering samt svar från ordföranden 

 SBVT:s styrelseprotokoll, 2019-11-11 

 Kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar 

 Resvaneundersökning 2018 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 december 2019 § 145 
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§ 122 
 

Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och 
nämnder har att förrätta i december 2019 
Dnr: KS 2019/00022 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget finns en vakans som måste fyllas av Kommunfullmäktige, biträdande 

överförmyndare. En sådan ska enligt föräldrabalken utses av Kommunfullmäktige för att den 

ordinarie överförmyndaren ska ha en ersättare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 13 december 2019 
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