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Tid och plats

Torsdag den 29 april 2021, klockan 18:30-20:47, Folkets Hus i Sibbhult

Beslutande ledamöter

Erling Emsfors (M), ordförande
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Patric Åberg (M)
Patrik Thygesson (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Andréas Söderlund (M)
Camilla Dahlström (M)
Ulf Gabrielsson (M) § 32
Jon Marin (M)
Anders Bengtsson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Sven-Arne Persson (S)
Kristin Johansson (S)
Susanne Karlsson (S)
Miklos Liewehr (S)
Magnus Nilsson (KD)
Esbjörn Svensson (C)
Roland Nilsson (V)
Marcus Jeppsson (MG), ersättare för Ann Ahlbin (MG)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Lennart Ekström (SD)
Stefan Wiloboken (SD)

Övriga närvarande

Jonas Rydberg, kommunchef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Staffan Eriksson (S), kommunrevisionens ordförande
Per Sandgren, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Justerare

Lena Dahl Wahlgren (S) och Camilla Dahlström (M)

Tid och plats för
justeringen

Tisdag den 4 maj på Stabsavdelningen i kommunhuset i Broby.
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter

Justerandes sign.

Sekreterare

Sandra Mowide

Ordförande

Erling Emsfors (M)

Justerare

Lena Dahl Wahlgren (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis om justering av kommunfullmäktiges protokoll
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella
anslagstavla.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Datum för justering

2021-05-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-05

Datum då anslaget tas ned

2021-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Broby, Stabsavdelningen

Underskrift

Sandra Mowide

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
§ 34

Voteringslista
Ledamöter
M
Patric Åberg
M
Patrik Thygesson
M
Erling Emsfors
M
Siv Larsson
M
Daniel Jönsson Lyckestam
M
Andréas Söderlund
M
Camilla Dahlström
M
Jon Marin
S
Anders Bengtsson
S
Lena Dahl Wahlgren
S
Sven-Arne Persson
S
Kristin Johansson
S
Lars-Stellan Jönsson
S
Susanne Karlsson
S
Miklos Liewehr
KD
Magnus Nilsson
C
Esbjörn Svensson
V
Roland Nilsson
MG Marcus Jepsson
SD
Ann-Sofie Stolpe
SD
Lennart Ekström
SD
Stefan Wiloboken
Resultat

Justerandes sign.

Ja = KS förslag
Nej = Anders
Bengtssons (S) m.fl.
yrkande

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

8

Utdragsbestyrkande
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Information från ordföranden
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella frågor i kommunen.
Ordföranden uppmanar bland annat närvarande mötesdeltagare/allmänhet/press att hålla
ordentligt med avstånd mellan varandra i salen för att minimera risken för smittspridning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information om RKA analys av kommunernas effektivitet
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har på Finansdepartementets uppdrag
utvecklat en modell för att kunna jämföra hur skickliga Sveriges kommuner är på att använda
sina resurser effektivt. Per Sandgren från RKA informerar kommunfullmäktige om denna
modell och hur utfallet ser ut för Östra Göinge kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information om kommunrevisionens riskanalys och
revisionsplan för år 2021
Kommunrevisionens ordförande, Staffan Eriksson (S), informerar kommunfullmäktige om
den riskanalys som revisorerna har gjort och den revisionsplan som revisorerna kommer att
utgå från under år 2021.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Antagande av Detaljplan för Broby station (Broby 60:1,
Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.)
Dnr: KS 2016/01639

Kommunfullmäktiges beslut


Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) antas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har under en längre tid, tillsammans med Skånetrafiken, haft som mål
att skapa ett genare kollektivtrafiknät och möjliggöra för framtida superbussar i kommunen.
Nu har projektet i Broby nått sin startpunkt och det har blivit aktuellt att påbörja de första
etapperna för en ny bussdragning och flytt av busstorget. I samband med detta behöver ett
antal gällande detaljplaner ändras.
Regionalt superbusskoncept innebär att kollektivtrafiken utvecklas i de delar av Skåne som
saknar järnväg. Resenärerna ska bland annat få en bekvämare och kortare resväg med tillgång
till wifi under resan.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och
förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys
busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta
intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.
Detaljplanen har varit ute på samråd från den 15 juli till den 30 augusti 2019 och granskning
från den 14 oktober till den 11 november 2020.
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande.

Yrkanden
1. Patric Åberg (M) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §33
Planeringsutskottets beslut 2021-03-24 § 18
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-03-02
Plankarta
Planbeskrivning
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Bilaga 1 – Busskörvägar i Norra Broby
Bilaga 2 – Bussgator i Broby
Bilaga 3 – Alternativa placeringar av busstation i Broby
Bilaga 4 – Riskutredning farligt gods, Riskhänsyn vid nybyggnation i Broby, Östra Göinge
kommun
Bilaga 5 – Miljöteknisk markundersökning - Broby Busstation
Bilaga 6 – Trafikbullerutredning - Bussgator i Broby, Östra Göinge
Bilaga 7 – Trafikbullerutredning, Busshållplats i Broby, Östra Göinge kommun
Bilaga 8 – Översiktlig dagvattenutredning Broby resecentrum, Underlag till detaljplan: Broby
station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.), Broby, Östra Göinge kommun, Skåne
län
Beslutet skickas till:
Planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KFS 19 - Revidering av Avgifter för tillstånd och tillsyn av
alkoholservering
Dnr: TT 2021/00012

Kommunfullmäktiges beslut
 Reviderade Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering, med diarienummer
TT 2021/00012, antas.
 Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering, med diarienummer 2014/00094,
upphävs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande styrdokumentet för avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering saknar
en fast årlig avgift gällande folköl. Den reviderade taxan innehåller en fast årlig avgift för
servering och detaljhandel av folköl.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 34
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 2021-03-30 § 11
Tjänsteskrivelse Miljö- och bygglov, daterad den 12 mars 2021
Bilaga, reviderad KFS 19

Beslutet skickas till:
Miljö- och hållbarhetschef
Författningssamlingen
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Pausa möjligheterna till LOV-ackreditering
Dnr: KS 2020/02872

Kommunfullmäktiges beslut
 Pausa möjligheterna till LOV-ackreditering till dess att utvärdering av styrning och
ledning av hemtjänsten avslutats, dock senast den 31 december 2021.

Reservation
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Sven-Arne Persson (S), Kristin Johansson
(S), Lars-Stellan Jönsson (S), Susanne Karlsson (S), Miklos Liewehr (S) och Roland Nilsson
(V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde i juni månad 2020 fick kommunchefen i uppdrag att
genomlysa styrning och ledning i äldreomsorgen. Med anledning av de återkommande
resultatproblemen i hemtjänsten behöver alla komponenter som påverkar styrning av
verksamheten att ses över. Det kan exempelvis röra sig om bedömning och beslut i bistånd,
resursfördelning till och verkställighet av insatser samt uppföljning av resultat och kvalitet.
En genomlysning är utförd och utifrån resultatet behöver verksamheten tid till utvärdering
och implementering. Under tiden som det arbetet pågår anses möjligheterna för LOVackreditering behöva pausas.

Yrkanden
1. Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
2. Anders Bengtsson (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att påbörja avvecklingen
av LOV-ackreditering. Eftersom vi inte har några aktörer just nu i kommunen är det
ett bra tillfälle att helt upphöra med LOV inom hemtjänsten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att fullmäktige har två förslag att ta ställning till, kommunstyrelsens
förslag samt Anders Bengtssons (S) yrkande om avveckling av LOV-ackreditering.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Votering
Ordföranden instruerar fullmäktige om att en Ja-röst är en röst på kommunstyrelsens
beslutsförslag och att en Nej-röst är en röst på Anders Bengtssons (S) yrkande om avveckling
av LOV-ackreditering.
Efter genomförd votering finner ordföranden, med 14 Ja-röster mot 8 Nej-röster, att
fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Se sida 4 i protokollet för
att ta del av det exakta omröstningsresultatet.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 36
 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 april 2021

Beslutet skickas till:
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Upphävande av Programhandling för området utbildning
Dnr: KS 2020/03010

Kommunfullmäktiges beslut
 Programhandling för området utbildning, som antogs av fullmäktige 2011-06-22 § 96,
upphävs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den 18 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en ny tillfällig beredning för
skolans utveckling i Östra Göinge kommun. Med anledning av beredningens inrättande har
fullmäktiges ”Programhandling för området utbildning”, som fastställdes den 22 juni år 2011,
blivit inaktuell.

Yrkanden
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.
2. Miklos Liewehr (S) yrkar att programhandling för området utbildning upphävs när
fullmäktige antager ny programhandling eller liknande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att fullmäktige har två förslag att ta ställning till, kommunstyrelsens
förslag och Miklos Liewehrs (S) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

 Planeringsutskottets beslut 2021-03-24 § 20
 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 16 mars 2021
 Kommunfullmäktiges beslut om ”Programhandling för området utbildning”, daterad
den 22 juni 2011 § 96
 Kommunfullmäktiges beslut om inrättande av en ny tillfällig beredning för skolans
utveckling i Östra Göinge kommun, daterad den 18 februari § 17

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Författningssamlingen
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Enkel fråga från Magnus Nilsson (KD) till tillsyns- och
tillståndsnämndens ordförande Andreas Söderlund (M) om
ett uttalande i tidningen
Dnr: KS 2021/00703

Kommunfullmäktiges beslut
 Frågan får ställas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
För att hämta in upplysningar har en ledamot, eller en tjänstgörande ersättare, rätt att ställa
frågor. Frågor får riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till
ordföranden i kommunstyrelsens utskott. När en fråga besvaras får bara den som ställer
frågan och den som svarar delta i överläggningen. Svaret behöver inte vara skriftligt.
En fråga ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en kort inledande förklaring.
Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings
handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Magnus Nilsson (KD) har ställt en fråga till tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande
Andreas Söderlund (M) om ett uttalande som han har gjort i tidningen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, 2021-03-23
 Andreas Söderlunds (M) svar på frågan, 2021-03-24
 Fråga till tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande Andreas Söderlund (M) från
Magnus Nilsson (KD) om ett uttalande i tidningen, 2021-03-23

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Anders Bengtsson (S), Lena Dahl Wahlgren (S), Lars-Stellan Jönson (S), Susanne Karlsson
(S), Miklos Liewher (S), Kristin Johansson (S) och Sven-Arne Persson (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Enligt kommunallagen 64 § med hänvisning till 61§ får fråga ställas till ordförande i
myndighetsnämnd men den får inte beröra enskilds ärende. Vi anser att svaret från TTnämndens ordförande Andreas Söderlund (M) på Nilssons fråga vida överstiger vad som är 61
§ mening och borde därför inte fått avges på kommunfullmäktiges möte.Detta påtalades av oss i
en ordningsfråga innan svaret gavs. Majoriteten tog inte hänsyn till det. Därmed anser vi att
kommunfullmäktige bröt mot kommunallagen. Socialdemokraternas kommunfullmäktige grupp
ger därför denna protokollsanteckning.”

Beslutet skickas till:
Magnus Nilsson (KD)
Andreas Söderlund (M)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric
Åberg (M) från Lena Dahl Wahlgren (S) om mäns våld mot
kvinnor
Dnr: KS 2021/00900

Kommunfullmäktiges beslut
 Interpellationen får ställas.
 Interpellationssvaret noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lena Dahl Wahlgren (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric
Åberg (M) om mäns våld mot kvinnor.
Patric Åberg (M) har inkommit med ett skriftligt svar på interpellationen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, 2021-04-21
 Patric Åbergs (M) svar på interpellationen, 2021-04-28
 Interpellation till Patric Åberg (M) från Lena Dahl Wahlgren (S) om mäns våld mot
kvinnor, 2021-04-21

Beslutet skickas till:
Lena Dahl Wahlgren (S)
Patric Åberg (M)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 16/20

Protokoll Kommunfullmäktige
2021-04-29

P
§ 38

Anmälan av inkommen revisionsrapport om granskning av
IT-säkerhet i Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2021/00670

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige noterar anmälan av den inkomna revisionsrapporten.
 Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
Svaret på revisionsrapporten ska presenteras på kommunfullmäktiges möte den 23
september 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar
sina rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till
fullmäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I
anmälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna
presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ.
Till fullmäktiges sammanträde i april 2021 har revisorerna bland annat anmält en genomförd
granskning av IT-säkerhet i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-03-17
 Missiv – Granskning av IT-säkerhet i Östra Göinge kommun
 Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet i Östra Göinge kommun

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Anmälan av inkommen revisionsrapport om granskning av
kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen
Dnr: KS 2021/00671

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige noterar anmälan av den inkomna revisionsrapporten.
 Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
Svaret på revisionsrapporten ska presenteras på kommunfullmäktiges möte den 23
september 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar
sina rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till
fullmäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I
anmälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna
presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ.
Till fullmäktiges sammanträde i april 2021 har revisorerna bland annat anmält en genomförd
granskning av Östra Göinge kommuns hantering av covid-19 inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-03-17
 Missiv – Granskning av kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen
 Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av covid-19 inom
äldreomsorgen

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Entledigande av Berth Svensson (M) som ersättare i
kommunfullmäktige och begäran om ny sammanräkning
från Länsstyrelsen
Dnr: KS 2021/00822

Kommunfullmäktiges beslut
 Berth Svensson (M) är inte längre valbar och entledigas därmed från sitt uppdrag som
ersättare i fullmäktige.
 Kommunfullmäktige skickar ärendet till Länsstyrelsen med en begäran om en ny
sammanräkning för Moderaterna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Vid Länsstyrelsens valbarhetskontroll har det framkommit att Berth Svensson, ersättare för
Moderaterna, har avflyttat från Östra Göinge kommun. Han är därför inte längre valbar.
Kommunfullmäktige behöver av denna anledning begära en ny sammanräkning för
Moderaterna från Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, 2021-04-08
 Skrivelse från Länsstyrelsen om ersättare i kommunfullmäktige, 2021-04-08

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Lön
Hemsidan
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Meddelanden till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i april 2021
Dnr: KS 2020/03269

Kommunfullmäktiges beslut


Redovisningen godkänns

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som
sker inom både den egna verksamheten som i hela kommunkoncernen delges
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden
eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i detta ärende.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också utöva
fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs i
kommunens företag.

Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 17 mars 2021
Öppet brev från Gymnastikförbundet, daterad den 16 mars 2021
Kallelse till ÖGRAB:s Årstämma, daterad den 25 mars 2021
Dagordning till ÖGRAB:s Årsstämma, daterad den 25 mars 2021
Årsredovisning ÖGRAB 2020, daterad den 15 mars 2021
Ekonomisk redovisning per februari månad 2021 från Skåne Blekinge Vattentjänst
AB, daterad den 15 mars 2021
Brev till Sveriges kommuner avseende elförsörjning, daterad den 23 mars 2021
Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, daterad den 30 mars 2021
Styrelseprotokoll från Unikom, daterad den 11 februari 2021
Kallelse till bolagsstämma för Skåne Blekinge Vattentjänst AB, daterad den 15 april
2021
Styrelseprotokoll från Skåne Blekinge Vattentjänst AB, daterad den 15 april 2021
Kallelse till konstituerande styrelsemöte för Skåne Blekinge Vattentjänst AB, daterad
den 15 april 2021
Inkomna synpunkter i mars 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/20

