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Tid och plats:
Beslutande ledamöter:

Tisdag den 28 maj 2019, klockan 8:30-11:00. Ajournering 10:00-10:20 ,
Mötesrum Breanäs
Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Caroline Biltmo (C), tjänstgörande ersättare
Anders Bengtsson (S)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Onsdag den 29 maj 2019 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

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

Planeringsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-29

Datum då anslaget tas ned

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Information från kommunchef
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar utskottet om följande:
Försäljning av fastigheten Hovslagaren 3 pågår för tillfället med planerat beslut i
Kommunstyrelsen den 12 juni 2019,
Situationen i bolaget RAMAB,
Inbjudan till en förutsättningslös utredning kring fördjupad samverkan inom VA-området
med grannkommunerna,
Rekrytering av ny ekonomichef.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Mål- och resultatplan 2020-2023
Dnr: KS 2019/00265

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per skattekrona för år 2020,
d.v.s. en oförändrad skattesats.
 Att fastställa förslag till mål- och resultatplan för 2020-2023 inklusive resultatmål och
resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes- och
balansbudget.
 Att ge kommunstyrelsen rätt att under 2020 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder
under året, med totalt 220 miljoner kronor, varav cirka 80 miljoner kronor avser
återanvisningar ifrån 2019. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.
 Att fastställa ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av
privata utförare” för år 2020-2023.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell anger att en långsiktig styrning ger bäst
planeringsförutsättningar och därmed bäst möjlighet att lyckas. Mål- och resultatplanen
beslutas för fyra år åt gången och fastställer Östra Göinges krav på god ekonomisk
hushållning. I dokumentet finns budget för drift och investeringar samt mål för
verksamheterna. Detta är kompletterat med Program för uppföljning och insyn av
verksamhets som bedrivs av privata utförare, vilket kommunfullmäktige ska besluta om –
detta finns på sidan 20. Arbetet med att ta fram Mål- och resultatplanen påbörjas direkt efter
att valresultatet är klart, och avslutas med beslut i Kommunfullmäktige i juni året därpå.
Arbetet innefattar ett framtagande av en politisk plattform, som bearbetas av förvaltningen
och återkommer som förslag på Mål- och resultatplan för att uppnå de politiska ambitionerna.
En löpande avstämning sker. Strukturen ifrån tidigare Mål- och resultatplaner kvarstår i
huvudsak. Det finns fyra prioriterade områden (hette tidigare utmaningsområden). Dessa är
övergripande och i varje utmaningsområde finns resultatmål med tillhörande
resultatindikatorer. Resultatindikatorerna och dess målnivåer finns för att kunna mäta och
följa upp om resultatmålen uppnåtts. Investeringsbudgeten är baserad på de politiska
prioriteringarna och den lokalförsörjnings-utredning som tagits fram för att säkerställa
lokalbehoven på sikt i kommunen. Lokalförsörjningsutredningen baserar sig på
befolkningsprognosen som beställdes i mars 2019 och som med hjälp av statistik förutser
förändringen i befolkning de kommande åren. Övriga investeringar kopplas till
utmaningsområden/resultatmål, främst byautveckling. Det finns en mindre del av
investeringsplanen som avser reinvesteringar/underhåll och utbyte av maskiner och
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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utrustning. Mål- och resultatplanen anger vilka objekt som ska genomföras inom ramen för
investeringsbudgeten, samt den totala summan för hela investeringsbudgeten.
Budgeten för drift (de ekonomiska ramarna) baserar sig på de politiska prioriteringarna samt
resultatmål och resultatindikatorer. Den ekonomiska verkligheten de kommande fyra åren är
tuffare än tidigare och tydliga prioriteringar har varit viktigt. Följande underlag har
inhämtats:
 Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos per 2019-05-02.
Denna anger de beräknade intäkterna för skatter och statsbidrag de kommande åren.
 Kapitalkostnader och eventuella lån till följd av investeringsbudgeten.
 Demografiska förändringar enligt befolkningsprognos från våren 2019.
 Uppräkning av övriga ekonomiska underlag såsom lönerörelser, inflation etc är
inhämtat ifrån SKLs ekonomicirkulär per 2019-05-02.
 Ett finansiellt mål på 2 % av skatter och statsbidrag, för att säkra finansiering för
investeringarna och en långsiktigt hållbar ekonomi för Östra Göinge kommun
Alla delar av Mål- och resultatplanen är baserade på den politiska plattformen, gemensamt
utarbetat till en komplett plan av förvaltningen och politiska ledningen.

Yrkanden på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från denne själv samt ett avslagsyrkande från
Anders Bengtsson (S).
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtssons (S) avslagsyrkande och finner att
utskottet bifaller ordförandens förslag.
Anders Bengtsson (S) begär omröstning.

Omröstning
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag röstar JA och den som är för
Anders Bengtssons (S) avslagsyrkande röstar NEJ.
Patric Åberg (M)
JA
Anders Bengtsson (S)
NEJ
Caroline Biltmo (C)
JA
Camilla Dahlström (M) JA
Med siffrorna 3 för JA och 1 för NEJ finner ordföranden att utskottet bifaller ordförandens
förslag.

Reservationer
Anders Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2019
 Förslag till Mål- och resultatplan för år 2020-2023
 Lokalförsörjningsutredning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2019
Dnr: KS 2019/00004

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Rapporterna godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank
Robur’s rapporter. Rapporten är för januari till och med april år 2019.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 1 februari 2019
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2019
Redovisning av kapitalförvaltningen per 28 februari 2019
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 mars 2019
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen år
2018
Dnr: KS 2019/00846

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunens hel- eller delägda bolag, Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings
AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och IT kommuner i Skåne AB har under 2018
bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter som
anges i bolagsordningarna.

Beslutsnivå
Beslut i kommunstyrelsen
Delgivning i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska varje år, senast den 30 juni, genom särskilt beslut ta ställning till om
de bolag som kommunen äger helt eller delvis bedrivit sin verksamhet i enlighet med det i
bolagsordningen angivna ändamålet och dessutom om verksamheten har bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagens ändamål och de kommunala
befogenheter som gäller för respektive bolag framgår av bolagsordningarna.
Ett viktigt underlag för kommunstyrelsens ställningstagande är lekmannarevisorernas
granskningsrapporter som ska biläggas revisionsberättelsen från de förtroendevalda
revisorerna och som dessutom ska tillställas kommunstyrelsen direkt. Genom ägardirektiv har
lekmannarevisorerna ett särskilt ansvar att i granskningsrapporterna bedöma bolagens
verksamhet med hänsyn till ändamålsuppfyllelse, måluppfyllelse och om verksamheten
bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolagen brister i
dessa avseenden.
Som underlag för sitt ställningstagande har kommunstyrelsen därutöver genomfört regelbundna koncernmöten under 2018 och bolagen har redovisat sin verksamhet vid
kommunstyrelsens sammanträden. Vidare ingår bolagens årsredovisningar i koncernens
årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige
Den sammantagna bedömningen utifrån granskningsrapporter och övrigt underlag är att bolagens verksamhet har bedrivits enligt fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål
och kommunala befogenheter som anges i bolagsordningarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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De bolag som ingår i kommunstyrelsens uppsikt 2018 är Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 21 maj 2019
 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Beslutet skickas till:
Bolagen
Revisorerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Avskrivning av detaljplan för kvarteret Fogden, Knislinge
Dnr: KS 2016/00168

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till ny detaljplan för kvarteret Fogden i
Knislinge, KS 2016-03-09 § 54, upphävs och ärendet avskrivs från vidare
handläggning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Den 9 mars 2016 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för kvarteret Fogden i Knislinge samt att samråda denna.
Fastighetsägaren, Göingehem AB, har inte längre någon avsikt att höja våningsantalet på sina
befintliga bostäder som ligger inom kvarteret Fogden. De miljöhus som planeras på kvarteret
kan i detta ärende behandlas som en mindre avvikelse mot detaljplan i bygglovet.
En bedömning görs därmed att detaljplanen kan avskrivas.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 24 april 2019

Beslutet skickas till:
Anders Siversson
Mikael Torberntsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Avskrivning av detaljplan för Pensionatet 1 m.fl.
Dnr: KS 2016/01793

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Uppdrag till kommunchefen att upprätta detaljplan för Pensionatet 1 m.fl. i Sibbhult,
KS 2016-12-07 § 223, upphävs och ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Den 7 december 2016 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för Pensionatet 1 m.fl. i Sibbhult med standard planförfarande samt att samråda
och granska planförslaget med berörda parter.
I gällande detaljplan är fastigheten Pensionatet 1 planlagd för allmänt ändamål. Kommunen
hade intresse av att sälja fastigheten vidare och tidigare var detta planstridigt då endast
kommun, stat eller landsting kunde vara huvudman. Denna tolkning har ändrats med tiden
och nyare tolkning innebär att det inte behöver vara kommun, stat eller landsting som är
huvudman. Kommunen kan därför sälja fastigheten vidare utan att det blir planstridigt.
En bedömning görs därmed att detaljplanen kan avskrivas.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 24 april 2019

Beslutet skickas till:
Mikael Torberntsson
Anders Siversson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Avskrivning av detaljplan för vattentornet i Knislinge
(Knislinge 10:7 m.fl.)
Dnr: KS 2016/02008

Planeringsutskottets beslut

 Uppdrag till kommunchefen att upprätta detaljplan för vattentornet i Knislinge, LU
2016-12-14 § 100, upphävs och ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Beslutsnivå
Planeringsutskottet

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2016 gav kommunstyrelsens ledningsutskott kommunchefen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Knislinge 10:7 m.fl. i Knislinge med standard planförfarande samt
att samråda och granska planförslaget med berörda parter (§100).
Under planarbetet har dialoger förts mellan samhällsbyggnadsavdelningen och SBVT.
Genom detta har man slutligen konstaterat att det finns en mer strategisk plats för en ny
vattenreservoar. Denna vattenreservoar är i detta läge även uppförd på sin nya plats.
En bedömning görs därmed att detaljplanen kan avskrivas.
Då planeringsutskottet övertagit ledningsutskottets delegation hamnar beslutsnivån där.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 24 april 2019
Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Anders Siversson, Plan- och byggchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Avskrivning av detaljplan för del av Knislinge 44:1
(Smultronstället)
Dnr: KS 2016/02010

Planeringsutskottets beslut

 Uppdrag till kommunchefen att upprätta detaljplan för del av Knislinge 44:1
(Smultronstället), LU 2016-12-14 § 101, upphävs och ärendet avskrivs från vidare
handläggning.

Beslutsnivå
Planeringsutskottet

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2016 gav kommunstyrelsens ledningsutskott kommunchefen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för del av Knislinge 44:1 (Smultronstället) i Knislinge med standard
planförfarande samt att samråda och granska planförslaget med berörda parter.
Under planarbetet och skissande på förskolan samt genom dialoger har man konstaterat att
det blir mer lämpligt att istället bygga en ny förskola vid Västerskolan i Knislinge.
En bedömning görs därmed att detaljplanen kan avskrivas.
Då planeringsutskottet övertagit ledningsutskottets delegation hamnar beslutsnivån där.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 24 april 2019
Beslutet skickas till:
Anders Siversson
Mikael Torberntsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

