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Tid och plats:

Onsdag den 20 augusti 2014, klockan 13:00-15:30 , Läkarvillan,
Dönabergarummet

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M)
Esbjörn Svensson (C)
Daniel Petersén (S)
Anders Bengtsson (S) tjg. ersättare för Ann Ahlbin (S)

Ersättare:
Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Lina Rosenstråle, miljöstrateg §§ 62,64
Tommy Johansson, utredare §§ 62,63
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef §§ 62-66
Kerstin Wanstadius, sekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Fredagen den 2014-08-22, kl. 10.00
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Kerstin Wanstadius

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Datum då anslaget sätts upp

2014-08-21

Datum då anslaget tas ned

2014-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Justerandes sign.

Kerstin Wanstadius

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-05-21, 2014-06-30
och 2014-07-31
Dnr: 2014/136

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för
portföljens sammansättning och avkastning per den 31 maj, 30 juni och 31 juli 2014.

Beslutsunderlag





Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-08-07
Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 maj 2014.
Redovisning för kapitalförvaltningen per 30 juni2014.
Redovisning för kapitalförvaltningen per 31 juli 2014.

Beslutet skickas till:
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Mål- och resultatplan 2016-2019
Dnr: KS 2014/00603

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Tidplanen för arbetet med mål- och resultatplan 2016-19 fastställs.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande styr- och ledningssystem arbetar Östra Göinge kommun med
fyraåriga mål- och resultatplaner. Den nuvarande planen löper t.o.m. 2015.
För att kommunstyrelsen i juni ska kunna förelägga kommunfullmäktige förslag till beslut
avseende mål- och resultatplan 2016-19 måste beredningsarbetet inledas tidigt hösten 2014.
Nedanstående tidplan föreslås för beredningsarbetet.

Tidplan
Oktober 2014
Startmöte för politiska ledningen och förvaltningens chefer. Omvärlds- och framtidsanalys
samt politiska och ekonomiska förutsättningar för 2016-19 presenteras och diskuteras.

November – december 2014
Politisk beredning av resultatmål 2019 och ekonomiska ramar 2016-19.
Förvaltningen planerar för organisations- och verksamhetsutveckling.
Januari 2015
Politiska ledningen meddelar planeringsförutsättningarna, d.v.s. resultatmål
2019 och ekonomiska ramar 2016-19, till kommunchefen.
Kommunchefen meddelar avdelningscheferna deras respektive
planeringsförutsättningar.
Februari-mars 2015
Avdelningar, verksamheter och enheter arbetar fram förslag till verksamhetsplaner 2016-19. Dessa utgör underlag vid upprättande av förslag till mål- och
resultatplan 2016-19.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 59

April 2015
Kommunchefen upprättar förslag till mål- och resultatplan 2016-19 och lämnar
det till kommunstyrelsens ordförande för politisk beredning.
Maj-juni 2015
Bereds förslaget till mål- och resultatplan 2016-19 av kommunstyrelsens
ledningsutskott och av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar om mål- och resultatplan 2016-19.
Beslutsunderlag

 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-08-06

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens presidium
Kommunchefen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Programhandling ”Kunskap-Kompetens-Arbete”
Dnr: 2013/527

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige fastställer programhandlingen ”Kunskap-Kompetens-Arbete”.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör när det gäller
arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Satsningar för att få arbetslösa ungdomar,
biståndstagare, utlandsfödda samt människor med medicinska och sociala arbetshinder i
arbete är några av de områden där kommunen har kommit att spela en allt större roll. Trots
detta har det saknats ett övergripande styrdokument som uttrycker den politiska viljan inom
angivna arbetsmarknadspolitiska områden.
Av den anledningen har Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fått i uppdrag att ta
fram ett program för kommunala arbetsmarknadsinsatser under begreppen Kunskap –
Kompetens – Arbete.
Beredningen har nu arbetat fram ett textförslag till programhandling som överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse 2014-07-14
Protokoll – Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 2014-06-27
Sammanställning – diskussion kommunfullmäktige 2014-06-18
Programhandling ”Kunskap-Kompetens-Arbete”

Beslutet skickas till:
Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Ulla Wram – verksamhetschef Bildning
Jakob Thorsteinsson - verksamhetschef Stöd och omsorg
Birgitta Sörensen – arbetsmarknadsutvecklare
Arbetsförmedlingen Kristianstad
Arbetsförmedlingen Broby

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Projekt "Omtag kommunhuset"
Dnr: 2011/1441

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna rapporten ”Framtidens kontor och arbetssätt”
 den parlamentariska gruppens arbete avslutas med den framlagda rapporten
 kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag i enlighet med rapportens slutsatser
ta fram förslag till en tydlig övergripande policy och beskrivning om hur framtidens
kontorslokaler ska se ut för all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det inte var möjligt att skapa politisk enighet kring en ombyggnad av
kommunhuset i Broby beslöt kommunstyrelsen den 5 september 2013 (§ 137) att det
behövdes en förnyad beredningsprocess. Denna process skulle utföras av en parlamentarisk
grupp där samtliga partier i kommunfullmäktige skulle vara representerade.
Gruppen påbörjade sitt arbete i oktober 2013 och avslutar sitt uppdrag i juni 2014 genom
framläggande av rapporten ”Framtidens kontor och arbetssätt”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2014-07-14
 Protokoll – parlamentarisk grupp för kommunhus 2014-06-27
 Rapport ”Framtidens kontor och arbetssätt”
Beslutet skickas till:
Monika Ericsson, avdelningschef Samhällsbyggnad
Stefan Nilsson, VD Göingehem AB
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef
Jakob Thorsteinsson, verksamhet Stöd och omsorg
Ulla Wram, verksamhetschef Bildning
Charlotta Lundberg, utvecklingschef
Tommy Johansson, utredare SPU
Fackliga organisationer Östra Göinge kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Projektbeskrivning för strategin ”Det livsviktiga vattnet”
Dnr: KS 2014/00230

Ledningsutskottets beslut
 Projektbeskrivningen ”det livsviktiga vattnet” godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningssystem är det möjligt att politiskt
fastställa strategier inom en rad viktiga områden. Under år 2013 har det arbetats fram ett
underlag för att peka på ett antal viktiga områden inom vilka det idag saknas tydliga
strategier. Ett av dessa områden benämns ”Det livsviktiga vattnet” och utifrån en
uppdragshandling beslöt kommunstyrelsen i § 111/2014 att ge kommunstyrelsens
ledningsutskott i uppdrag att arbeta fram ett förslag till strategi. Ett första steg i detta arbete är
att fastställa en projektbeskrivning.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2014-07-14
 Projektbeskrivning för projektet ”Det livsviktiga vattnet”

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Monika Ericsson, verksamhetschef Samhällsbyggnad
Lina Rosenstråle, miljöstrateg Samhällsbyggnad
Jonas Juhlin, inspektör VA Samhällsbyggnad
Kenneth Liedman, mark- och exploateringschef Samhällsbyggnad
Per Fremark, VD SBVTAB
Tommy Johansson, utredare SPU

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Remiss av betänkandet "Bredband för Sverige in i framtiden
Dnr: KS 2014/00296

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt skrivelsen av den 28 juli 2014

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har beretts möjlighet att avge yttrande kring betänkandet ”Bredband
för Sverige i framtiden”. Ett yttrande har tagits fram i vilket kommunen till stor del helt
instämmer i de förslag som framläggs i betänkandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2014-07-28
 Bredband för Sverige in i framtiden SOU 2014:21 (sammanfattning)
 Yttrande 2014-07-28
Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
maria.solberg@regeringskansliet.se
Monika Ericsson, Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Verksamhetsstöd Skräbeåns vattenråd
Dnr: KS 2014/00314

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Avsiktsförklaring om verksamhetsstöd till Skräbeåns vattenråd, i enlighet med bilagda
beskrivning, godkänns.
 Beredningsgruppen för Skräbeåns vattenråd, vari ingår representanter för samtliga
berörda kommuners förvaltning, ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
samarbetsavtal för Skräbeåns vattensamverkans stöd till vattenrådet. Bromölla
kommun utses som ansvarig för att verkställa uppdraget. I förslaget ska minst ingå
fördelning av kostnader och ansvar mellan parter, avtalsperiod, återrapportering,
organisation och värdkommun.
 Samarbetsavtal om verksamhetsstöd till Skräbeåns vattenråd skickas därefter för
godkännande av berörda kommuner.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Skräbeåns vattenråd har beslutat att tillskriva respektive berörd kommunstyrelse
med ett förslag på avsiktsförklaring, avseende finansiering av en gemensam resurs för att
stödja och utveckla medlemmarnas intresse och verksamhet samt underlätta för kommunerna
att fullgöra sina skyldigheter vad det gäller vattenförvaltning. Skräbeåns vattenråd har sedan
bildandet finansierats av bidrag från Havs- och vattenmyndigheten samt Bromölla kommun.
Finansieringen förslås att göras genom vattensamverkan som bildades 2012 mellan
medlemskommunerna i vattenrådet.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-02
 Missiv 2014-05-15, Kommuner i vattensamverkan
 Bilaga avsiktsförklaring, verksamhetsstöd
Beslutet skickas till:
Lina Rosenstråle, miljöstrateg
Bromölla kommun, att: Skräbeåns vattenråd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Beslut att anta Detaljplan för Loket 11 m fl.
Dnr: KS 2014/00216

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunchefen får i uppdrag att anta detaljplanen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av radhus på fastigheterna Loket 11 och
12. Detaljplanen görs som ett tillägg till gällande plan, i vilken bostadsändamål redan medges
men inte tillåter sammanbyggda hus inom samma fastighet. En ändring krävs därför för att
kunna uppföra tänkt radhusbyggnation.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-09
 Antagandehandling inkl. granskningsutlåtande
Beslutet skickas till:
Annie Knutsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Utbyggnad av vattenledningar i Västraby, Broby
Dnr: KS 2014/00022

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal med Skåne Blekinge
Vattentjänst AB innefattande att bolaget ska


bygga ut ledningar för vatten och avlopp till bostadsområde vid väg
2097/Emmislövsvägen i Broby enligt genomförd utredning.



Lämna underlag och förslag till utökning av verksamhetsområde för den allmänna
VA-anläggningen att omfatta bostadområdet vid väg 2097/Emmislövsvägen.



Informera berörda fastighetsägare samt att efter utbyggnad av ledningsnätet
verkställa anslutningar inom ramen för gällande VA-taxa.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I utkanten av Broby finns ett bostadsområde längs väg 2097/Emmislövsvägen. Det finns 17
bostadfastigheter i området. Miljö- och byggenheten har genomfört en inventering av
områdets enskilda avloppsanläggningar. Den visar att flertalet av befintliga villor inte har
godkända avloppsanläggningar. Kommunen har därtill förfrågan om försäljning av tomtmark
för ytterligare två planerade villor i den södra delen av området. Bygglov bör endast beviljas
under förutsättning att nya villor kan anslutas till det allmänna avloppssystemet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har låtit Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) göra en
utredning av förutsättningar för utbyggnad av VA-ledningsnätet till området vid väg
2097/Emmislövsvägen. Utredningen visar på en beräknad kostnad på 2.810 tkr för
utbyggnaden, vilket ger en delkostnad på cirka 148 tkr per fastighet för befintliga och två
planerade bostadsfastigheter.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ledningsnätet byggs ut enligt utredningen, med
hänvisning till områdets tätorts- och vattennära läge, det faktum att flertalet av befintliga
fastigheter saknar godkänd avloppsanläggning samt den miljöeffekt som kan uppnås.
I de fall det finns särskilda förhållanden som påverkar anläggningskostnader kan beslut om
särtaxa med högre anslutningsavgifter fattas. Det är svårt att påvisa några särskilda
förhållanden som grund för beslut om särtaxa för anslutningsavgifter i området vid väg
2097/Emmislövsvägen. Läget är tätortsnära och terrängförhållandena normala. Därför bör
anslutning ske med tillämpning av gällande normaltaxa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 66

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-03
 Kartskiss över bostadsområdet vid väg 2097/Emmislövsvägen
 VA-utredning SBVT 2014-06-04

Beslutet skickas till:
SBVT
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Utbyggnad av vattenledningar till Kollandsvik
Dnr: KS 2014/00333

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att slutföra överläggningar med Immeln
Bo & Fritid AB om överföringsledningar mellan Immeln och Gyvik samt ledningsnät
i Gyviksområdet samt lämna förslag till kommunstyrelsen om överenskommelse.
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal med Skåne Blekinge
Vattentjänst AB innefattande att bolaget ska
 bygga ut ledningar för vatten och avlopp mellan Immeln och Kollandsvik via
befintliga ledningar i Gyvik enligt genomförd utredning.
 Lämna underlag och förslag till utökning av verksamhetsområde för den allmänna
VA-anläggningen att omfatta berörda bostadområden längs ledningsstråket.
 Informera berörda fastighetsägare samt att efter utbyggnad av ledningsnätet
verkställa anslutningar inom ramen för gällande VA-taxa.
 I samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen och med koppling till
övergripande VA-plan upprätta 4-årig plan och investeringskalkyl för om-, tilloch nybyggnader av vattenverk och avloppsreningsverk inklusive planerat
avloppsreningsverk i Knislinge. Planen skall årligen följas upp, förnyas och
återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I Kollandsvik finns ett fritidshusområde med 64 stugor. Miljö- och byggenheten har under
2013 gjort en inventering av avloppsanläggningarna i området. Det visade sig att endast en av
64 avloppsanläggningar uppfyller kraven enligt gällande regelverk. Områdets
avloppsanläggningar har en direkt påverkan på vattnet i sjön Immeln och kontaminerar också
i viss omfattning lokala vattentäkter. Avloppshanteringen i Kollandsvik måste förbättras för
att stugorna ska kunna fortsätta användas för boende. Möjliga alternativ är en lokal
reningsanläggning eller en utbyggnad av ledningsnätet med förbindelse till Immelns
avloppsreningsverk.
Strax norr om Immelns tätort finns det så kallade Gyviksområdet, som ägs av Immeln Bo &
Fritid AB (IBF). Kommunen anlade, med färdigställande i februari 2012,
överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Immeln och Gyviksområdet. IBF ska
enligt avtal med kommunen betala anläggningskostnaden för överföringsledningarna med
500.000 kr inom tolv månader från ledningarnas färdigställande samt därefter med en
delavgift för varje bostadshus som byggs i Gyviksområdet. IBF har fått anstånd med
betalning av avgiften på 500.000 kr i väntan på utredning och beslut om avloppsfrågan för
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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Kollandsvik, eftersom en anslutning av Kollandsvik via befintliga ledningar mellan Immeln
och Gyvik påverkar kostnadsfördelningen för ledningarna.
Mellan Gyviksområdet och Kollandsvik finns dessutom ett markområde, vars fastighetsägare
är intresserad att exploatera ett 10-tal tomtplatser. Möjligheten för denna utbyggnad är
beroende av valet av lösning för avloppshanteringen i Kollandsvik.
Utredning
Kommunens VA-verksamhet initierade 2013 en utredning av avloppsfrågan för Kollandsvik.
Utredningen gjordes av VA-teknik & Vattenvård i Brösarp. Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT), Bjarne Segersteén, har fullföljt utredningsarbetet och har i juni 2014 lämnat en
tjänsteskrivelse i ärendet.
Utgångspunkter
•

Avloppshanteringen för Kolladsviksområdet måste lösas för att trygga stugområdet
och värna vattenkvalitén i sjön Immeln.

•

Alternativen är en lokal reningsanläggning eller en anslutning till reningsverket i
Immeln via befintlig ledning mellan Immen och Gyvik.

•

Utsikterna för befintliga stugägare att skapa en gemensamhetsanläggning bedöms
starkt begränsade eftersom det förutsätter att 64 stugägare kan nå enighet. Stugorna
är därtill byggda på arrendetomter, vilket påverkar möjlighet att skapa
gemensamhetsanläggning.

•

Oaktat om en lokal anläggning eller anslutning till reningsverket i Immeln väljs
bedöms att det krävs ett kommunalt engagemang och ägande av
avloppsreningsanläggningen, det vill säga en allmän avloppreningsanläggning.

•

Det kan ur driftmässig och ekonomisk synpunkt bedömas fördelaktigt att ansluta
Kollandsvik till befintligt reningsverk framför att uppföra en ny mindre, lokal
anläggning. Utredningen visar inte på någon klar fördel för det lokala alternativet.

•

Den bästa lösningen på avloppshanteringen för Kollandsvik är en utbyggnad av
överföringsledningar via Gyviksområdet. Det ger även möjlighet till exploatering av
mellanliggande markområde samt synergieffekter för lokalt ledningsnät i
Gyviksområdet samt i form av överföringsledning av även färskvatten och
vattenförsörjning till Kollandsvik.

Belastning för befintliga anläggningar
Belastningen på reningsverket i Immeln är idag ca 300 personekvivalenter (pe), medan det är
dimensionerat för 600 pe, enligt SBVT:s tjänsteskrivelse. I utredningens
belastningsberäkningar har man räknat med 2,5 (pe) per bostad/tom för Kollandsvik, Gyvik
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och det mellanliggande området, mot bakgrund av att det främst handlar om fritidsfastigheter
och eftersom risken för ”permanentning” bedöms låg. Utredaren flaggar dock för att det inte
kan uteslutas att 2,5 pe är ett för högt värde per bostad/tomt, vilket bör beaktas vid
bedömning av konsekvenser och gränsvärden för ökad dimensionering av reningsverket i
Immeln.
Utredningen visar att en utbyggnad av ledningar mellan Gyvik och Kollandsvik, via
mellanliggande område, på sikt maximalt kan tillföra en ökad belastning på 312 pe till
avloppsreningsverket i Immeln. Av dessa finns 187 pe i befintliga fastigheter/bostäder vilket
medför att belastningen initialt kan öka med 187 pe till en total belastning med 487 pe på
reningsverket. Även efter en anslutning av Kollandsvik och mellanliggande område finns det
med andra ord en resterande marginal för reningsverket i Immeln. I alla fall under 15-20 år,
till dess att Gyviksområdet har byggts ut med 40 bostäder.
På sikt, när alla utbyggnader och nyetableringar i områdena är klara, kan ytterligar 125 pe ha
tillkommit. För Gyviksområdet bedömer man att det kommer att ta 15-20 år innan man har
bebyggt maximalt 40 tomter. Tidigast om 15-20 år nås med andra ord kapacitetstaket för
reningsverket i Immeln.
Ekonomiska förutsättningar
SBVT beräknar kostnaden för utbyggnad av VA-ledningar (vatten och spillvatten) till
Kollandsvik till 2.400 tkr. Ledningsnätet inom Kollandsvik kostnadsberäknas till 5.200 tkr.
Utslaget på 70 enheter (64 befintliga och 6 tillkommande tomter) medför det en kostnad på
cirka 108 tkr. Utbyggnad av ledningsnätet medför dock nyttoeffekter även för nya bostäder,
såväl i Gyvik som i mellanliggande område. Kostnaden för överföringsledningar ska därför
fördelas på ett större antal fastigheter, befintliga samt den marginal som ges för
tillkommande.
SBVT kalkylerar en kostnad för om- och tillbyggnad av reningsverket i Immeln på cirka
3.000 tkr. Eftersom nuvarande kapacitet är 600 pe och nuvarande belastning (300 pe) plus det
omedelbara tillskottet (187 pe) vid en utbyggnad av ledningsnätet blir 487 pe synes det dock
inte föreligga något behov av om- och tillbyggnad de närmaste åren. När verket byggs om bör
kostnaden dessutom inte enbart slås ut på de senast tillkommande abonnenterna. Samma
förhållande gäller förstärkning och ombyggnad av Immelns vattenverk. Denna kostnad bör
också fördelas på ett större antal abonnenter än de senast tillkommande. Vattenförsörjning
förstärks dessutom oavsett anlutning eller ej av Kollandsvik.
Kostnaden per enhet för utbyggnad av VA-ledningar och anslutning av Kollandsvik kan
beräknas med olika utgångspunkter och olika teorier om anslutningsgrad med mera. Den
exakta summan per enhet är dock mindre intressant och av underordnad betydelse. Av större
betydelse är att beräkningar och teorier visar att anlutningskostnaden kommer att landa i ett
intervall som kan bedömas rymmas inom ramen för normal taxa avseende
anläggningsavgifter.
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I de fall det finns särskilda förhållanden som påverkar anläggningskostnader kan beslut om
särtaxa med högre anslutningsavgifter fattas. Det är svårt att påvisa några särskilda
förhållanden som grund för beslut om särtaxa för anslutningsavgifter i Kollandsvik. Därför
bör anslutning ske med tillämpning av gällande normaltaxa.
Kommande investeringar om VA-området
Efter överförande av driften för VA-verksamheten och ansvaret för VA-anläggningarna till
SBVT finns det ett behov av att upprätta en långsiktig investeringsplan för förnyelse och
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Planeringen måste ha sin utgångspunkt i en
övergripande VA-plan för Östra Göinge kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar
för samhällsbyggnad och övergripande planer, medan SBVT har ansvar för drift och
underhåll av den allmänna VA-anläggningen och har den VA-kompetens som krävs för
planering och beräkning för VA-anläggningar. Det bör ges ett uppdrag till SBVT att i
samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen, kopplat till arbetet med en övergripande VAplan, upprätta en investeringsplan för om-, till- och nybyggnader av den allmänna VAanläggningen. Investeringsplanen bör vara rullande och omfatta fem år och årligen följas upp,
förnyas och återrapporteras av SBVT till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavd 2014-07-24
 Tjänsteskrivelse SBVT, Bjarne Segersteén, 2014-06-05
 Fördjupad VA-utredning, VA-Teknik & Vattenvård 2013-10-xx
Beslutet skickas till:
Bjarne Segerstéen, SBVT
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef
Kenneth Liedman, enhetschef
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§ 68

Samråd angående avstyckning från Västraby 36:1
Dnr: KS 2014/00467

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att lämna samrådsyttrande till Lantmäteriet enligt
samhällsbyggnadsavdelningens förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har ansökt hos Lantmäteriet om bildande av en ny fastighet
för bostadsändamål i Broby genom avstyckning från Västraby 36:1. Det finns totalt förfrågan
på två nya fastigheter för bostadsändamål i anslutning till befintligt bostadsområde på västra
sidan av Emmislövsvägen. För en av dem har TT-nämnden meddelat positivt förhandsbesked
på ansökan om bygglov.
Samhällsbyggnadsavdelningen har också ansökt hos TT-nämnden om dispens från
strandskyddsreglerna för tomtplatser för de båda fastigheterna. För den ena av fastigheterna
(lotten B) krävs att dispens från strandskyddet medges för att bygglov och avstyckning ska
kunna beviljas. Den planerade fastighet som samrådet avser (lotten A) kan bebyggas även om
dispens från strandskyddet inte medges, vilket bekräftas av TT-nämndens positiva
förhandsbesked.
Lantmäteriet begär samrådsyttrande från kommunstyrelsen med anledning av ansökan om
avstyckning av lotten A.

Förslag till samrådsyttrande
I kommunens översiktplan anges att nya bostadhus utanför byarna ska placeras i närheten av
befintliga grupper med hus, små byar eller i anslutning till en gård eller ett torp på
landsbygden. Den aktuella fastighetsbildningen i Västraby, Broby, ligger helt i linje med
översiktsplanens ambition. Den ger också en möjlighet till en boendemiljö med de mervärden
som Östra Göinge kan erbjuda.
TT-nämnden i Östra Göinge kommun har beviljat positivt förhandsbesked på ansökan om
bygglov. Det innebär att den aktuella tomtplatsen kan bebyggas för bostadsändamål inom
ramen för gällande strandskyddsregler. Om dispens från strandskydd beviljas för den del av
fastigheten som omfattas av detta, innebär det en ökad frihetsgrad för fastighetsägaren
avseende nyttjandet av tomten. Kommunen bedömer det dock inte som en förutsättning för
fastighetsbildningen.
Kommunen planerar att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp till bostadsområdet i
Västraby, eftersom flertalet av befintliga bostadsfastigheter inte har godkända
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avloppsanläggningar och då bostadsområdet är tätortsnära. Utbyggnaden planeras ske under
kommande vinter. Genom utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan nya
bostadsfastigheter anslutas till den allmänna va-anläggningen.
In- och utfart för den aktuella fastigheten skall ordnas via befintlig enskild väg.
Kommunstyrelsen tillstyrker fastighetsbildning enligt ansökan.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-17
 Lantmäteriets begäran om samråd, inklusive kopia av ansökan, 2014-07-15
 Ansökan om strandskyddsdispens 2014-05-13

Beslutet skickas till:
Lantmäteriet, Gustav Genberg
Kenneth Liedman, enhetschef
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Förslag till ny renhållningsordning
Dnr: KS 2014/00475

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att i samverkan med Osby
kommun ställa ut förslag till renhållningsordning bestående av avfallsplan och
föreskrifter för granskning och samråd samt att skicka förslaget för remissyttrande till
TT-nämnden samt kommunala bolag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning med föreskrifter om hantering av
avfall samt en avfallsplan. Gällande renhållningsordning för Östra Göinge kommun arbetades
fram i samverkan med Hässleholm och Osby kommuner och antogs av kommunfullmäktige i
mars 2006. I avfallsförordningen finns bestämmelse om att avfallsplanen ska ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov. Under 2012 upphörde det formella samarbetet mellan
Östra Göinge Renhållningsbolag (ÖGRAB) och Hässleholms Miljö AB, vilket utgör
ytterligare grund för en förnyelse av renhållningsordningen.
En arbetsgrupp med tjänstemän från Osby och Östra Göinge kommuner samt ÖGRAB har
under 2013-2014 arbetat med underlag och förslag till en ny gemensam renhållningsordning
för Osby och Östra Göinge. En referensgrupp med politiker från de båda kommunerna har
varit kopplad till arbetsgruppen för direktiv, samråd och förankring. ÖGRAB:s styrelse har
också fortlöpande tagit del av arbetet med renhållningsordningen.
Arbetsgruppen lägger nu fram förslag till ny renhållningsordning för perioden 2015-2018.
Förslaget har sin grund i Sveriges nationella avfallsplan för 2012-2017 ”Från avfallshantering
till resurshushållning”. En viktig del är att med EU:s avfallshierarki som utgångspunkt arbeta
för en minskad resursanvändning genom att förebygga uppkomsten av avfall. Ett syfte med
renhållningsordningen är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen.
Arbetsgruppen föreslår en parallell behandling av ärendet i Osby och Östra Göinge
kommuner med gemensam annonsering och utställning under september månad, med sikte på
att den nya renhållningsordningen skall kunna träda i kraft från och med den 1 januari 2015 i
de båda kommunerna.
Arbetsgrupen föreslår att förslaget till renhållningsordning ställs ut för samråd och
granskning genom remissförfarande och annonsering i ortspress. Utställningstiden skall vara
minst fyra veckor. Efter utställningsperioden, bearbetning av inkomna synpunkter och
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eventuella ändringar i föreslaget avses att göra en bearbetning av renhållningsordningens
layout samt att även ta fram en populärversion/sammanfattning.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-11
 Förslag till Renhållningsordning 2015-2018

Beslutet skickas till:
ÖGRAB
Kenneth Liedman
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§ 70

Svar på medborgarförslag ”Inför en zon fri ifrån
vindkraftverk”
Dnr: 2014/60

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget enligt nedanstående
förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag angående att införa en zon fri ifrån vindkraftverk har inkommit till
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-23. Medborgarförslaget vill att Östra Göinge
kommun verkar för att införa en zon fri från vindkraftverk inom nedanstående avgränsning. I
öst väg 2102 (Sibbhult Lönsboda), väst väg 119 (Glimåkra- Lönsboda) och i söder av vägen
mellan Sibbhult- Högsma-Glimåkra. Anledningen till den fria zonen är att bevara områdets
unika rekreationsmöjligheter.

Förslag till svar
Östra Göinge har i Vindbruksplan 2012 uttryckt sin vilja avseende etablering av vindkraft, av
den framgår att Östra Göinge kommun ej har för avsikt att norra delen av kommunen ska
bebyggas med vindkraft. I översiktplan 2012 pekas norra delen av kommunen ut som
varsamhetsområde. Varsamhetsområdet värnar om de värden det inhyser i form av leder,
naturvård och naturnära friluftsliv. Inom området är man restriktiv mot nybyggnation och
etablering av störande anläggning. Dessa två dokument uttrycker Östra Göinges vilja och mål
avseende samhällsplanering, båda uttrycker att man verkar för att värna varsamhetsområdet
och dess värden. Detta innebär att Östra Göinge kommun verkar för att norra delen av
kommunen ska vara fri från vindkraftverk.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-07-01
 Medborgarförslag 2014-01-20


Beslutet skickas till:
Rickard Mattisson
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§ 71

Svar på Medborgarförslag - Bygg gc-väg Trollabadet-Svenarp
Dnr: 2013/1067

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Medborgarförslaget besvaras enligt nedanstående förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Magnus Emilsson har 2013-11-14 lämnat medborgarförslag om anläggning av en gång- och
cykelväg mellan Trollabadet och Svenarp i Glimåkra. Förslaget motiveras bland annat med
att vägen från Trollabadet till Svenarp är smal, har dålig sikt och trafikeras med tung trafik.
Den är därför inte säker för oskyddade trafikanter.

Förslag till svar
Östra Göinge kommun lämnar förslag till planer för utbyggnad av gång- och cykelvägar med
koppling till det statliga vägnätet. Förslagen tar bland annat utgångspunkt i befintliga vägars
standard, trafikflöden och hur många oskyddade trafikanter som berörs. Prioritering av olika
objekt görs utifrån dessa kriterier. Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar fastställs av
Trafikverket. Sträckan Trollabadet-Svenarp längs väg 119 finns inte med i nuvarande plan.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer i dialog med Trafikverket att beakta möjligheten att
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs väg 119 i samband med fördjupad
översiktsplanering för Glimåkra och eventuella förändringar av Storgatan/väg 119 i
Glimåkra.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-05-14
 Kartskiss
 Medborgarförslag 2013-11-14
Beslutet skickas till:
Magnus Emilsson
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§ 72

Svar på motion - Bashastigheterna i Östra Göinge kommun
Dnr: 2013/1115

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Motionen avslås

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jan Listerud, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med yrkande om att
hastigheterna 50. 70 och 90 blir bashastigheter i östra göinge kommun i enlighet med
regeringens nu gällande hastighetsgränser.

Yttrande
I Sverige är det sedan maj månad 2008 möjligt att begränsa hastigheten i 10-steg mellan 30
och 120 km/tim. Initialt var ambitionen med ändring av hastighetsgränser att långsiktigt helt
fasa ut hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim för att ersätta dessa med nya så kallade
bashastigheter. I juni 2012 redovisade Trafikverket en utvärdering av de nya
hastighetsgränserna till regeringen. I utvärderingsrapporten föreslog Trafikverket att 50, 70
och 90 km/tim skulle avvecklas. En ny generell hastighet 40 km/tim inom tättbebyggt område
och 60 km utom tättbebyggt område skulle införas med fem års övergångstid enligt förslaget.
Regeringen valde dock att inte ändra de gällande hastighetsgränserna, Det blev inget beslut
om ny bashastighet på 40 km/tim inom tättbebyggt område. Kommunerna kan fortsätta att
använda hastighetsgränser i 10-steg mellan 30 och 60 km/tim inom tättbebyggt område.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att det är viktigt för kommunerna att
fortsätta se över sina hastighetsgränser så att de anpassas till de förutsättningar och mål som
kommunen har för sina tätorter. Att välja rätt hastighet är en viktig fråga inte bara ur
trafiksäkerhetssynpunkt utan det påverkar även tätortens karaktär, tillgänglighet, trygghet och
miljö. SKL fortsätter därför att stödja kommuner i införande av nya hastigheter enligt
handboken ”Rätt fart i staden”.
En utvärdering av försöksverksamhet med nya tätortsgränser hr visat på betydande vinster vid
ändring hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim inom tätorternas huvudnät för biltrafik.
Medelhastigheten sjunker med i snitt ca 3 km/tim. Det kan låta lite, men det ger en minskad
risk för dödsolyckor med 25-30 procent. Hastighetsspridningen minskar och trafiken flyter i
en något jämnare takt, vilket bidrar till lägre bensinförbrukning och lägre utsläpp av
koldioxid, kväveoxider och partiklar.
Rätt fart i staden är en handledning och metod för kommuner i arbetet med att ta fram
hastighetsplaner för sina tätorter. Handledningen har tagits fram av SKL och Trafikverket i
samverkan. För att stimulera kommuner att genomföra hastighetsöversyn enligt Rätt fart i
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staden gav Trafikverket bidrag till de kommuner som tog hjälp av konsult för att genomföra
analys och ta fram förslag enligt metoden. Östra Göinge kommun genomförde sin
hastighetsöversyn med hjälp av konsultföretaget Vectura. En slutrapport förelåg 2010-06-03.
Rapporten presenterades för dåvarande samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen under
2010. Efter beredning och komplettering med underlag för kommunens mindre tätorter samt
med en tidplan för införande av nya hastigheter fördes ett förslag till hastighetsplan fram till
beslut under 2013. Kommunstyrelsen godkände den 8 maj 2013 förslaget till hastighetsplan
och uppdrog åt kommunchefen att införa nya hastighetsgränser inom tättbebyggt område
enligt planen. Genomförandet pågår.
Enligt reglemente för kommunstyrelsen i östra Göinge kommun fullgör kommunstyrelsen
kommunens uppgifter bland annat vad avser trafikuppgifter som åligger trafiknämnden enligt
Lag om nämnder för vissa trafikfrågor samt trafiksäkerhetsfrågor.
Kommuner har rätt att besluta om gränser för tättbebyggt område och beslutar om alla
hastighetsgränser inom tättbebyggt område inklusive undantag från gällande bashastighet,
oavsett vem som är väghållare. Kommuner har dock inte rätt att fatta beslut om
bashastigheter. Av regeringen fastställda bashastigheter gäller för alla kommuner.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-05-14.
 Motion 2013-11-29
Beslutet skickas till:
Jan Listerud
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