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Tid och plats:

Onsdag den 18 mars 2015, klockan 8:30-12:00 , Dönabergarummet

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M)
Christina Panfalk (KD)
Ann Ahlbin (S)
Marcus Jeppsson (S)

Ersättare:
Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef
Oskar Nilsson, tillträdande ekonomichef
Kerstin Wanstadius, sekreterare
Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef, information
Anders Ihse, projektledare, information

Justerare

Ann Ahlbin (S)

Justeringens utförande

Onsdagen den 2015-03-18 kl.12.00 , kommunhuset i Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Kerstin Wanstadius

Ordförande

Patric Åberg

Justerare

Ann Ahlbin (S)

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

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-03-18

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-18

Datum då anslaget tas ned

2015-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Justerandes sign.

Kerstin Wanstadius

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Uppföljning av kapitalförvaltningen februari 2015
Dnr: KS 2015/00068

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för
portföljens sammansättning och avkastning per den 28 februari 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd & service 2015-03-12
 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 28 februari 2015
Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Månadsuppföljning per 2015-02-28
Dnr: KS 2015/00404

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning per den 28 januari 2015 för kommunen är framtagen avseende det
ekonomiska resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag.
Redovisning lämnas rörande kostnadsutvecklingen för hemtjänst, där man påbörjat mätningar
av beviljad tid, planerad tid och utförd tid. Uppföljning av dessa mätningar och effekter av
åtgärder ska redovisas varje månad.
Kostnadsutvecklingen rörande placeringar av barn och unga ska följas genom att det tas fram
planer och åtgärder för vad som ska göras efter en placering för att minska behov av nya
placeringar.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-03-12
 Månadsuppföljning per 2014-10-31.

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Fastighetsreglering för ny tillfartsväg till avloppsreningsverk
i Knislinge
Dnr: KS 2015/00335

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om fastighetsreglering med Bo
Olvegård och uppdrar åt kommunchefen att teckna avtalet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Planering och projektering för om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket i Knislinge
pågår. En förutsättning för kommunens tillståndansökan till länsstyrelsen är att en ny
tillfartväg anläggs till reningsverket.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-04
 Förslag till avtal om fastighetsreglering
 Detaljplan 1121-P90/1025 – industriområde väster
Beslutet skickas till:
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Yttrande avseende samråd vattenförvaltningen Södra
Östersjöns vattendistrikt
Dnr: KS 2014/00947

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på samrådshandlingar avseende
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021.
- Kommunerna ska vid samhällsplanering, tillsyn och tillstånd mm ta hänsyn och bedöma
påverkan av miljökvalitetsnormer för vatten och då är det viktigt att det finns bra
kvalitetssäkrat kunskapsunderlag för att kunna göra rätt bedömningar och avvägningar.
Det är tydligt att kunskapsunderlaget har ökat sedan förgående period vilket är positivt,
det är dock fortsatt viktigt att kvalitetssäkra insamlad data ytterligare samt att det tydligt
framgår när kunskapsbrist råder. Miljökvalitetsnormer bör sättas utifrån kunskap ej
okunskap.
- Det behövs samordning mellan Miljöbalk, Plan och bygglag samt Lagen om allmänna
vattentjänster avseende omhändertagande av avloppsvatten där man kan ställa högre krav
på lokalt omhändertagande inom fastighet i samhällsplaneringen.
- Det finns behov av utbildning för samhällsplanerare och inspektörer i hur man använder
och tar del av all den kunskap som finns i VISS. VISS behöver vara strukturerat och
användarvänligt för att all den samlade kunskapen ska användas och korrekta
bedömningar ska kunna genomföras.
- Det finns behov av en tydligare och djupare miljöekonomiskt analys för att tydligare
kunna värdesätta insatserna vid ekonomiska prioriteringar. Samt verktyg för att kunna
göra bedömningar på lokal nivå.
- Det är viktigt att arbetet för att öka kunskapen om grundvattenförekomsternas kvalitet
och kvantitet prioriteras då det idag finns stora brister i kunskapsunderlaget för dessa.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Vattenmyndigheten i Södra
Östersjöns samrådsförslag avseende förvaltningsplan samt åtgärdsprogram för Södra
vattendistrikt. Östra Göinge kommun har tagit del av samrådshandlingarna och tycker att det är
ett omfattande och välarbetat materail som ger en bra överblick över vattenförvaltningsarbetet.
Östra Göinge avgränsar sitt yttrande till att endast lämna synpunkter på de delar som berör
kommunen inom förvaltningsplan och åtgärdsprogram.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 21

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-09
Samrådshandlingar finns att tillgå via länk:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/deltagande-ochdialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-20092015/Pages/default.aspx

Beslutet skickas till:
Lina Rosenstråle, miljöstrateg
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se. Vänligen ange ärendets diarienummer 537-53462014 i e-postmeddelandets ämnesrad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Synpunkter avseende att skapa Natura 2000 område Helgeå
Dnr: KS 2015/00383

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen har inget emot förslaget att bilda Natura 2000 område i av
Länsstyrelsen utpekad del av Helgeå.

Beslutsmotivering
Förslaget strider ej mot gällande översiktplan. Östra Göinge har inga synpunkter på förslaget
utan tycker det är positivt att kunna bidra till att skydda värdefulla miljöer för den rödlistade
uttern.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne har ett regeringsuppdrag att peka ut nya Natura 2000- områden för de
hotade arterna utter, fladdermössen barbastell och bechstein samt naturtyperna havsgrottor och
sandfält. Inom Östra Göinge kommun föreslår Länsstyrelsen att peka ut åfåran av Helgeå mellan
Nöbbelöv och Emsfors kraftverk som Natura 2000 område för utter. Östra Göinge äger mark
precis söder om kraftverket i Nöbbelöv, förslaget påverkar inte detta negativt och strider inte
heller mot kommunens översiktsplan. Beslutar Länsstyrelsen om att inrätta föreslaget Natura
2000 område upprättas en bevarandeplan för området inom 6 år.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-10
 Informationsblad till markägare
 Karta med förslag på Natura 2000 område.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsenheten, 205 15 Malmö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut
Dnr: KS 2014/01134

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse från Strategisk planering och utveckling som svar till kommunrevisionen med anledning av genomförd granskning.

Protokollsanteckning
Ann Ahlbin (S) och Marcus Jeppsson (S) lämnar anteckning till protokollet i vilken de håller
med revisionen angående kommunstyrelsens delegering till kommunchefen att anta
internbudget.
Bilaga 1

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Redovisning i kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende delegationsbesluten. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är tillräckligt rättsäkert utformat för att uppfylla
kraven i kommunallagen.

Beslutsunderlag

 Revisionsrapport – Granskning av delegationsbeslut
 Tjänsteskrivelse från Strategisk planering och utveckling, 2015-03-06

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Svar på motion om belysning på gång-och cykelvägväg
Dnr: KS 2014/01040

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) yrkar i en motion att gång- och cykelvägen mellan Broby och
Hanaskog ska kompletteras med belysning på de sträckor som idag saknar sådan, det vill säga
på delsträckan Broby-Knislinge.
Förslag till svar på motionen från SD
Komplettering av belysningen på gc-vägen mellan Broby och Hanaskog kräver ett beslut av
Trafikverket samt att Trafikverket är villigt att finansiera kompletteringen och den löpande
driftskostnaden. Detta eftersom gc-vägen är en statlig väg med Trafikverket som huvudman.
Östra Göinge kommun kan om man så önskar medfinansiera investeringen.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer under våren 2015 att komplettera tidigare en
framställan till Trafikverket med trafikmätning samt föra vidare förhandling med
Trafikverket om villkor för kompettering av belysningen. Om Trafikverket ställer krav på
kommunal medfinansiering kommer det att beaktas i ordinarie budgetarbete.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-02-05
 Motion SD 2014-11-18
Beslutet skickas till:
SD
Kenneth Liedman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Svar på motion om lokal folkomröstning angående
kommunens flyktingmottagande
Dnr: KS 2015/00230

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Robin Nilsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige, inkommen 2015-02-11,
föreslagit att en kommunal folkomröstning ska hållas avseende kommunens avtal med
Migrationsverket, där de röstberättigade kommunmedlemmarna ska kunna välja mellan
alternativen JA och NEJ till att säga upp nuvarande avtal med Migrationsverket. Motiv till
folkomröstningen uppges vara att kommunens flyktingmottagande förvärrar problematiken i
kommunen med bostadsbrist och arbetslöshet.
Förvaltningens bedömning
Villkoren för att utlysa kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen (1991:900).
Folkomröstningar kan utlysas om minst tio procent av de röstberättigade
kommunmedlemmarna skriftligen begär det enligt 5 kap. 23 § kommunallagen i ett så kallat
folkinitiativ. Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen kan kommunfullmäktige även självmant
”besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall
inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom
folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande”. Förarbetet till
kommunallagen slår även fast att möjligheten till folkomröstningar är tänkt att vara ”ett extra
led i det sedvanliga beredningsförfarandet. Syftet är att tillhandahålla fullmäktige ett så brett
beslutsunderlag som möjligt” (prop. 1990/91:117 s. 84).
Frågan om en kommunal folkomröstning som kommunfullmäktige självmant beslutar om
utan ett bakomliggande folkinitiativ kan därför endast väckas i samband med ett specifikt
ärende som behandlas av kommunfullmäktige. Det finns i dagsläget inget pågående ärende
om att säga upp kommunens avtal med Migrationsverket, utan det ärende som funnits i
samband med tecknandet av nuvarande avtal är berett, beslutat och avslutat. Ett utlysande av
en folkomröstning i frågan skulle av ovanstående skäl strida mot kommunallagen.
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 25

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse, 2015-03-02
 Robin Nilssons (SD) motion, inkommen 2015-02-11

Beslutet skickas till:
Robin Nilsson (SD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Svar på medborgarförslag om grönområde
Dnr: KS 2014/01243

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Medborgarförslaget besvaras enligt nedanstående svar.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att iordningsställa ett grönområde mellan Tjäderstigen och
Orrstigen i Knislinge har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-28.
Förslagsställaren vill att Östra Göinge kommun på området anlägger en asfalterad plan för
bollsporter.
Förslag till svar på medborgarförslaget
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla park- och grönytor för
att göra dem mer intressanta och spännande för våra invånare. Målet är att ytan på sikt ska bli
mera lik en skogsdunge, dock med flera intressanta växtval. Åtgärden på det aktuella
grönområdet har en genomförandetid på flera år innan det når denna status.
Samhällsbyggnadsavdelningen kontrollerar regelbundet området för att följa upp hur det
utvecklas.
I närområdet finns idag stora gräsytor för lek tillgängliga på ”Stor plan väster” samt grusplan
vid Västerskolan.

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-02-23
Medborgarförslag från Jan Listerud 2014-12-29

Beslutet skickas till:
Jan Listerud
Henrik Arvidsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

