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1 Inledning
1.1 Göingemodellen
Östra Göinge kommun står inför ständiga utmaningar och kraven på service, högre kvalitet
och bättre resultat är många. Dessa krav kommer från medborgare och företag i Östra Göinge,
men också från staten och dess myndigheter. Dessa krav måste i sin tur förverkligas utifrån
tydliga prioriteringar och begränsade resurser. Detta fordrar en organisation i utveckling med
tydligt fokus på ständiga förbättringar där både målstyrning samt uppföljning och utvärdering
är viktiga komponenter.
Göingemodellen utgår från en övergripande vision och till denna kopplas sedan tydliga av
politiken fastställda utmaningsområden. Prioriteringen att peka ut vissa områden bygger på
det faktum att mycket av kommunens verksamheter utgår från av staten bestämda
grunduppdrag, men att det utöver detta finns viktiga utmaningar som politiskt måste hanteras
lokalt.
Kommunfullmäktige i Östra Göinge har därför lyft fram fyra utmaningsområden till vilka
kopplas både långsiktiga inriktningar som mera kortsiktiga resultatmål. Dessa delar utformas
i den av kommunfullmäktige antagna Mål- och resultatplanen som har en varaktighet på fyra
år. För att förtydliga och fördjupa utmaningsområdena finns också framtagit ett antal olika
styrdokument. I avsikt att förverkliga politikens intentioner utarbetar förvaltningen årligen en
dokumenterade planering, som i sin tur bryts ner ytterligare inom olika verksamhetsområden.
För att säkerställa och tydliggöra vad som åstadkommes inom förvaltningen är det nödvändigt
att det sker en systematiserad uppföljningsprocess och att det utifrån denna sker en
utvärdering, både på förvaltningsnivå som på politiska nivåer.

1.2 Styrande dokument framtagna och antagna politiskt
Mål- och resultatplanen är politikens viktigaste styrande dokument. Den utarbetas för att gälla
under fyra års period och börjar gälla året efter allmänna val. I den nu gällande planen har
politiken fastställt fyra utmaningsområden.
 Boende
 Arbete och företagande
 Kunskap och kompetens
 Åldrande
Till dessa fyra övergripande utmaningsområden foga sedan i Mål- och resultatplanen
inriktningar, resultatmål och resultatindikatorer.
Utöver Mål- och resultatplanen finns som komplement en rad politiskt framtagna dokument.
På kommunfullmäktigenivå benämns dess som programhandlingar, policy och långsiktiga
planer och som har en varaktighet på mer än 10 år. Motsvarande dokument på
kommunstyrelse benämns strategier och har ett kortare tidsperspektiv, dock ofta längre än en
mandatperiod.

1.3 Styrande dokument för utmaningsområdet Boende
(samhällsplanering)
För utmaningsområdet Boende finns följande fastställda handlingar på de olika politiska
nivåerna.
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1.3.1 Kommunfullmäktigenivå








Mål- och resultatplan 2016 – 2019. Fastställd 2016
Översiktsplan för Östra Göinge kommun. Fastställd 2012
Programhandling för miljöarbete. Fastställd 2014.
Bostadsförsörjningsprogram. Fastställd 2017.
Ägardirektiv för Göingehem AB.
Ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB
Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB

1.3.2 Kommunstyrelsenivå




Bredbandsstrategi. Fastställd 2012.
Det livsviktiga vattnet. Fastställd 2015.
Trafikstrategi. Fastställd 2017.

1.4 Utvärderingsmodell
En viktig del i alla styr- och ledningsmodeller är att det finns en modell för hur uppföljning
och utvärdering ska fungera. Hittills har mycket av utvecklingsarbetet kring styr- och ledning
fokuserat på att få en väl fungerande målmodell för kommunens verksamheter och där den
politiska viljan tydligt ska kunna synliggöras. Däremot har uppföljning och utvärdering hittills
inte varit lika påtaglig och väl utformad på de olika nivåerna i den politiska och
förvaltningsmässiga modellen. Under 2017 – 2018 har det därför påbörjats ett arbete för att
säkerställa en tydlig och sammanhängande struktur. En viktig grund för detta är de av
förvaltningen framtagna Verksamhetsrapporterna. Den första som togs fram var för
Utmaningsområdet Kunskap och kompetens och nu finns också färdigt den andra som gäller
för Utmaningsområdet Boende. Till den första verksamhetsrapporten utarbetades sedan en
politisk analys som antogs av kommunstyrelsen i mars 2018.
Utifrån Verksamhetsrapporter arbetar politiken enligt följande utvärderingsmodell:
1. Verksamhetsrapport för ett utmaningsområde presenteras för kommunstyrelsen
2. Verksamhetsrapporten remitteras antingen till kommunstyrelsens ledningsutskott eller
omsorg – och utbildningsutskott
3. Utskotten arbetar fram politisk analys kopplat till styrande politiska dokument
4. Analysrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för behandling
5. Kommunstyrelsens fastställda analys framläggs för kommunfullmäktige för
presentation och genomgång
6. Vid det därpå följande kommunfullmäktigemötet sker politisk debatt kring den
framlagda politiska analysen

1.5 Den politiska analysens syfte och utgångspunkter
Det kan finnas olika syften med att göra en utvärdering. Följande intentioner med analysera
och utvärdera kan vara att:
 öka kunskapen inom utmanings- och uppföljningsområdet
 följa upp de politiska uppsatta inriktningarna och målen och värdera dessa
 identifiera vissa intressanta områden som kan vara av intresse för politiken att lyfta
fram och fördjupa sig i
I det här sammanhanget är det viktigt att skilja begreppet utvärdering från begreppet
uppföljning. Det senare – uppföljning – är att ses som en kontinuerlig granskning och kan
användas mera löpande av förvaltningen för att kontinuerligt följa vad som sker inom den

Sida 4 av 16

egna verksamheten. Utvärdering är en mera noggrann genomlysning och
efterhandsbedömning vid en viss given tidpunkt. Frågeställningar som kan ställas är:
 Vad är målet?
 I vilken utsträckning har detta mål uppnåtts?
 Hur vet man det?
Resultatet av utvärderingen ska sedan sammanställas och analyseras. Fyra frågeord kan vara
till hjälp vid analyser:
 Skillnader?
 Tendenser?
 Samband?
 Orsaker?
I analysen kommer man att förhoppningsvis att:
 göra en helhetsbedömning i förhållande till målen
 söka framgångsfaktorer respektive söka orsaker till att man inte når målen
 skapa tankar/idéer kring framtida inriktningar/mål
Det finns en rad utgångspunkter för politiker är säkerställa inför utvärderingsarbetet. Det är
viktigt/nödvändigt att:
 sätta sig in i verksamheterna och förstå dessa
 förstå vad förvaltningen vill med sitt arbete inom olika verksamheter
 förstå vilka utmaningar verksamheterna har framför sig
 skapa sig en insikt vad som är reglerat i lagar och förordningar
 skilja på verksamheternas grunduppdrag och det som är uppsatt i lokala politiska mål
och dokument
 fokusera på resultat och inte på aktiviteter
 förstå att vissa delar av verksamheterna i dagsläget kan vara svåra att följa upp och
utvärdera
 fokusera på och prioritera vissa utvärderingsområden

2 Verksamhetsrapport Boende
Med den framlagda verksamhetsrapporten 2018 för utmaningsområdet Boende vill den
kommunala förvaltningen:
 Ge den politiska organisationen en kunskap och förståelse för förvaltningens
uppnådda resultat samt analyser av rådande situation utifrån grunduppdraget.
 Ge politiken, där det är möjligt, referenser till kommunens resultat i relation till andra
kommuner samt beskriva trender och tendenser.
 Skapa ökad fokus på analyser för att kunna identifiera utvecklingsområden.
Inom ramen för utmaningsområdet är det en rad verksamheter som berörs:
 Samhällsbyggnad
 Ekonomi och intern service
 Strategi och tillväxt
 Göingehem AB
Utmaningsområdet redovisas utifrån fyra områden
 Boende
 Miljö
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Kommunikation
Byutveckling

3 Analys
3.1 Styrdokument
Nedan följer en utvärdering, analys samt eventuella kommentarer med utgångspunkt från de
styrande dokument som nämns punkt 1.4

3.1.1 Kommunfullmäktige avseende boende och byutveckling
Mål- och resultatplan 2016 – 2019
I inriktningstexten för boende lyfts följande fram:
 Eftersom allt fler har möjlighet att pendla mellan sitt boende och sin arbetsplats så är
boendemiljöer en viktig faktor för kommunen att ta hänsyn till.
 För att man ska välja att bo eller bosätta sig i kommunen måste det finnas olika
boendemiljöer, bostadstyper och upplåtelseformer som attraherar olika gruppers
önskemål.
Rörande byutveckling lyfts i inriktningstexten för boende följande fram:
 I Östra Göinge kommun är byarnas småskalighet en viktig faktor när det att utveckla
trygghet, gemenskap samt närhet mellan människorna.
 Genom samverkan med lokala grupper och eldsjälar skapas goda förutsättningar för
levande byar där bl.a. kultur- och fritidsaktiviteter är en viktig del i det goda boendet.
Följande inriktning för boende är fastställd:
 År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människors
olika önskemål utifrån, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att välja mellan
olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till service
och aktiviteter.
Resultatmålet till boende för år 2019 är följande:
 År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar.
För att kunna mäta effekterna av resultatmålet har följande resultatindikatorer (med målnivå
2019) fastställts:
 Antal nyproducerade bostäder
70 st.
 Nöjd Region index: nöjd bostad
65 %
 Totalt antal producerade bostäder
150 st.

Planeringsdokument/programhandling Översiktsplan 2012
Den nuvarande Översiktsplanen för Östra Göinge kommunen fastställdes år 2012. För
närvarande pågår ett arbete att aktualisera denna och det arbetet beräknas vara klart under
2018/19. Med den förändringstakt som idag finns i det svenska samhället och i Östra Göinge
är det nödvändigt att hitta en form för Översiktsplanen så att den hela tiden kan ha en aktuell
status. Inför den kommande mandatperioden är detta något som därför bör diskuteras för att
politiken ska kunna finna lämpliga former för ett arbete med en mer rullande plan.
Översiktsplan 2012 är ett omfattande planeringsdokument som tar sin utgångspunkt i de under
förra mandatperioden av kommunalfullmäktige fastställda fokusområden. Av dessa är det
följande två område som har en större bärighet för analysen i detta dokument – boende och
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kommunikationer. Det senare området behandlas längre fram i anslutning till Trafikstrategi
och Bredbandsstrategi under punkt 3.1.3
I Översiktsplanen är det mängd olika intressen kring boende som ska balanseras och i planen
nämns följande målgrupper:





De som redan bor här
Barnfamiljer som möjliga inflyttare
Äldre som behöver attraktiva boendealternativ
Inflyttare från befolkningstäta områden i norra Europa

Samtidigt måste följande frågeställningar kunna hanteras:


Hur ska dagens bostadsbestånd kunna anpassas till demografiska förändringar och nya
krav?
Vilka är lämpliga lägen för nya bostäder?



I Översiktsplanen sker en tydlig synkronisering mellan boende och byutveckling. Kring det
senare begreppet lyfts följande fram:


Hur ska den fortsatta planeringen och byutvecklingen ske med utgångspunkt från
Översiktsplanen?
Vilka byar ska växa och hur ska arbetet med nya planer och byutveckling prioriteras?
Hur säkerställer man god planberedskap?




Följande strategiska områden kring byutveckling pekas ut i planen:


Mötesplatser är en förutsättning för levande byar och det sociala livet. Mötesplatser
ska finnas i alla byar även om de kan se olika ut. De är viktiga för hälsa och
välbefinnande samt för sammanhållning och integration.
Den kommunala servicen ska fungera var man än bor, men eftersom underlaget
varierar för service mellan byarna så kan lösningarna också variera.
Kommunen råder inte över den kommersiella servicen, men kan hjälpa till att skapa
möjligheter för etablering genom satsningar på bostäder, lokaler och trevliga
attraktiva miljöer.
Eldsjälarna är en tillgång vars engagemang bör stödjas och på lämpligt sätt knytas
till kommunens arbete med byutveckling.
Byarnas unika skönhetsvärden och karaktärer ska utvecklas.
Trygghet och hälsa är småskalighetens plusvärden och inriktningen att skapa
förutsättningar för ett bra boende i de många små byarna innebär att det kan uppstå
positiva effekter.
I kommunens ska det utöver rekreationsområden också finnas tillgång till
anläggningar för fritidsaktiviteter.








Planeringsdokument Fördjupade översiktsplaner
Som komplement till Översiktsplanen finns tre stycken fördjupade översiktsplaner. Dessa ska
på ett mera tydligt sätt peka ut utvecklingslinjer för byutvecklingen. Följande planförslag
finns för respektive plan:
Knislinge antagen år 2014






Utveckla Knislinge hållbart
Prioritera kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar
Utveckla kultur- och grönstråket
Förtäta centrum
Byn ska växa i norr och söder
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Förstärk Mickelstorg som handelscentrum
Skapa nytt resecenter och mötesplats vid Brobyvägen

Broby antagen 2017








Utveckla byn hållbart och klimatsäkert
Prioritera kollektivtrafiken
Förtäta och försköna centrum
Förstärka gång- och cykelvägnätet
Öka Bastholmens attraktivitet
Utveckla tätortsnära rekreation
Förbättra tillfarten till det norra verksamhetsområdet

Glimåkra antagen 2017








Utveckla Glimåkra hållbart
Stötta den utveckling som sker vid Trollacenter
Förstärk kopplingen mellan Trollacenter och centrum av byn
Förtäta genom byggnation i lucktomter
Arbeta för en ökad mångfald i bostadsutbudet
Bygga ut cykelvägnätet och förtydliga kopplingen till busshållplatsen
Förbättra kommunikationerna med Osby

Planeringsdokument/programhandling Bostadsförsörjningsprogram 2017 - 2025
I programmet finns om bostäder ett antal områden med politiska riktlinjer:


Hållbarhet – Kommunen ska verka för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbart byggande och boende i Östra Göinge kommun. För att motverka utanförskap
och segregation ska kommunen, genom sitt bostadsföretag och andra aktörer, verka
för upprustning och modernisering av bostadsbeståndet i hela kommunen.



Rörlighet – Kommunen ska i sitt arbete med planer skapa förutsättningar för ett
bredare utbud av attraktiva boendeformer avseende marklägenheter, upplåtelseformer,
hustyp och läge. Kommunen ska verka för mångfald och strategisk nyproduktion som
stimulerar till flyttkedjor och ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.



Långsiktighet – För att möte det framtida behovet av nya bostäder ska första hand
byarna utefter riksväg 19 prioriteras vad gäller arbetet med plan- och markberedskap.



Attraktivitet – För att skapa långsiktigt goda förutsättningar/attraktivitet krävs
åtgärder inom en rad områden som t.ex. kommunikationer, byutveckling,
positionering.



Mångfald – Kommunen ska verka för flexibilitet och mångfald i boendeformer för
äldre. Samtidigt ska man också genom att föra en aktiv dialog säkerställa en
beredskap för att till andra gruppers särskilda behov på arbetsmarknaden.

Planeringsdokument Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB
Det kommunala bostadsbolaget Göingehem AB är ett viktigt redskap för kommunens arbete
med boendeutveckling. Av den anledningen har kommunfullmäktige antagit särskilt
ägardirektiv och följande del är av särskild vikt kring bostadsförsörjning:


Göingehem ska eftersträva geografisk spridning av fastighetsbeståndet och ha ett brett
utbud av hyresrätter i kommunens större byar, med avseende på standard, storlek och
prisbild, för att därigenom bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
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Bolagetskaunderde närmasteåreninrikta verksamhe
ten på bostadsförsörjningoch
avyttra de särskildaboendeför vilka kommunenhar ett särskilt ansvar.
Utifrån ovanstående
inriktningar, resultatmåloch resultatindikatorerhar analysenlyft fram
följande.
Attraktivitet
I verksamhetsrapporten
för Boendeförs ett resonemangkring kommunensattraktivitet.Det
framhållsatt förvaltningeninte lyckatsmedatt attraheranya resursstarkare
grupper,vilket
redani ÖP 2012framhöllssom viktigt . De nybyggnationersom genomförtsutgör visserligen
ett till skott till bostadsbeståndet
, menbedömsinte attraheranågonny målgruppeller bidra till
ett mer varieratutbud.Mot bakgrundav dettaresonemangrekommenderarförvaltningen
blandannatatt kommunenskaarbetavidaremedmarknadsföringav attraktivatomter,
detaljplaneroch att attraherabyggherraratt investerai kommunen.Men kommunstyrelsen
bedömerdessutomatt det är nödvändigtatt samverkamedoch påverkaandraaktörerför att få
störretyngd i en sådanmarknadsföring.Av verksamhetsrapporten
upplevermandock inte att
det i vid bemärkelsefinns ett sådantbrett strategisktsamarbetekring kommunensattraktivitet.
Bostäder
Precissom förvaltningenpekarpå i verksamhetsrapporten
är det ensidigtinriktadeutbudet
mot småhus/villoroch hyresrätteri flerbostadshusen av de störreutmaningarnai kommunen
när det gäller boende/bostadsmarknad
. I princip saknasdet i dag i stor utsträckningattraktiva
alternativ i form av bostadsrätteroch marklägenheterför demsomsökervalalternativtill
villaboende. Ur kommunensperspektivär det därför ur ett strategiskttillväxtperspektivvälkommetmedfler upplåtelseformerpå bostadsmark
naden.En viktig attraktionsfaktorär också
att de bostadssö
kandehar möjlighet att vägaolika viktiga faktorermot varandrasom
bostadsområdets
läge,yttre miljöer kring bostaden,boendekostnad,bostadensserviceinne
håll,
läge och möjlighetertill eller krav på egetunderhålloch ansvarför fastighetsförvaltning. Det
är därför mycketbetydelsefulltatt privatainvesterareserde möjlighetersomfinns i att bygga
bostäderi attraktivalägeni kommunen.
Utifrån ovanstående
hadedet varit bra om förvaltningeni verksamhetsrapporten
fört ett
utförligareresonemangkring hur kommunenarbetareller kan arbetaför ett breddat
bostadsutbudi form av fler upplåtelseformer på bostadsmarknaden
eller kring möjligheteroch
begränsningari dettaavseende.Det är i dettasammanhang
viktigt att kopplade olika
möjligheteralternativrisker för kommunenoch andraaktörerpå marknadensom finns när det
gäller olika upplåtelseformer
. I sambandmedovanstående
resonemangär det ocksåcentralt
att innefattavilken roll kommunensbostadsföretag
GöingehemAB bör och kan axla samtom
det finns möjligheteratt eventuelltomvandlahyresrättertill bostadsrätter.
Byutveckling
I verksamhetsrapporten
betonasatt den enbarttar upp den fysiskadelenav byutvecklingen,
d.v.s.det somskaparförutsättningarför verksamheter,bostäder,serviceoch mötesplatseri det
offentliga rummet.Men ur ett politiskt perspektivhadedet varit önskvärtatt få en bredareoch
mer samladbeskrivningav alla företeelseroch verksamhetersomhar betydelseför att skapa
liv och rörelsei byarnaoch då helstävenbeträffandeaktörerutanförkommunensegen
organisation.
Kommunstyrelsenmenaratt det är viktigt att inför framtida verksamhetsrapporter
fundera
över hur manska fångaalla aspekterav betydelseför ett viktigt politikområdesomtill
exempelbyutveckling.Man bör i störreutsträckningeftersträvaen redovisningutifrån
funktion/samhällseffektsnarareär utifrån ett organisatorisktperspektiv.
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När det gäller byutvecklingefterlyserkommunstyrelsenett mer samlatoch genomtänktgrepp
kring gestaltningoch utformningav våraboende- och bymiljöer. Här krävsen bredsamverkan, mellankommunensverksamheter
, kommunensbostadsföretag,
och andraaktörer på bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsenvill se en högre ambitionsnivåoch ett meralångsiktigt
systema
tiskt utvecklingsarbetenär det gäller attraktivamiljöer och gestaltningsfrågor.
Kommunenbör ta fram ett gestaltningsprogram
somhar sin grundi det intryck manvill förmedlaoch denkänslamanvill att de som vistasi och besökervåra boendemiljöeroch byar
skauppleva.Hemkänsla,trygghet,närhet,omtanke,levandemiljöer är centralabyggstenari
ett sådantgestaltningsprogram
. Kommunstyrelsenvi ll se ett övergripandeutvecklingsarbete
somutgår från vår identitet somSkånesgrönahjärta.ÖstraGöingeska varaen platssom
präglasav trygghet,de småbyarnasgemenskap,trevliga, grönaoch mjuka boendemiljöer,
bostäderav god standard,varierandeboendeformersomtillfredsställerolika gruppersbehov
och önskemål. I den fysiskasamhällsplaneringen
skadettasynliggörasgenomett väl
genomtänktgestaltningsprogram
präglatav bl.a. tydliga miljöaspekter.
K ommunstyrelsenvill ocksåi dettasammanhang
uppmärksamma
samhällsplanering
ensstora
betydelseför kommunensutvecklingoch det arbetesom gjorts för att utveckla
samhällsplaneringen
i ÖstraGöinge.Undersenareår har kommunenbyggt upp och utvecklat
en verkligt professionellsamhällsplaneringoch en långsiktigstrategiskplanering, baseradpå
en god kunskapom kommunensutmaningaroch förutsättningar.I mycketav dettaarbetehar
ocksåolika eldsjälar,människoroch gruppermedstort engagemang
och kunskapom
kommunen,involverats och kommit medviktiga bidrag.Det är viktigt att även
fortsättningsvistillvarata eldsjälarnaskraft och engagemang
somen resursi byutvecklingen.
Överhuvudtagetär det angelägetatt alla verksamheteroch kommunalaföretag,liksom andra
aktörerav betydelseför kommunensutveckling, deltargemensamti ett sådantarbete.
Översiktsplanenoch levandebyar
Att det finns olika verksamheteri byarnascentraladelarär viktigt för levandebyar. I verksamhetsrapporten
redovisasatt kommersielltutbudframhållssomen viktig faktor i SCB:s
medborgarundersökning
när det gäller byutvecklingoch byarnasattraktivitet.Samtidigthar
medborgarnas
nöjdhetmeddet kommersiellautbudeti kommunenminskatmellanmätningarna2015 och 2017. Kommunenkan skapavi ssaförutsättningarför kommersielltutbudi byarna, menhar annarsbegränsade
möjligheteratt direkt påverkaetableringav kommersiell
verksamhet.Sådanaetableringarstyrsav enskildanäringsidkaresbedömningav marknadsun
derlagoch möjlighet att få verksamhetenatt gå runt. Kommunstyrelsenmenardock att denna
frågaär så viktig att denbör lyftas till en övergripandediskussion;hur kan man
hantera/stimulera
etableringav verksamheteri byarna?
En viktig förutsättningför levandeoch attraktivabyar är att det rör sig människori centrum.
Det skaparunderlagoch ger idéertill olika verksamheter.Det är därför viktigt att i den fysiska
planeringensträvaefter tätaremiljöer i byarnasom ger en känslasombidrar till liv och
rörelse,”ett myller”. Kommunstyrelsenefterlyserdärför ytterligareresonemangkring hur man
kan jobba medatt utvecklalevandekärnori relationtill bostäderoch verksamheter.Dessa
frågor är särskilt viktiga nu när Broby skautvecklas.Kan mantill exempelbyta eller flyt ta om
nyttjandetav olika ytor utifrån ett helhetsperspektiv
för bynsutveckling? Kan manfinna nya
användningarav fri gjorda ytor?
Liv och rörelseär ocksåmycketviktigt för känslanav trygghetnär manvistasute i byarnas
centraladelaroch i bostadso
mrådena.Det är därför betydelsefulltatt föra ett nyanseratoch
brett resonemangnär det gäller frågor kring trygghet.Säkraoch tryggatrafikmiljöer är t.ex. en
mycketviktig del av den upplevdatryggheten. Kommunstyrelsenvill i dettasammanhang
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uppmärksammakopplingentill trafikstrateginoch till trafikplaneringensom ett redskapför
byutvecklingoch för att skapaytterligareliv och rörelse.Då är det centraltatt samhälls- och
trafikplaneringentar sin utgångspunktur de gåendesoch cyklandesperspektiv.
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsenefterlyserframöverallmänt mer resonemangkring de riktlinjer som finns i
bostadsförsörj
ningsprogramme
t i förhållandetill de utmaningarsom lyfts fram i
verksamhetsrapporten
och somlyfts i analysenovan.

3.1.2 Kommunfullmäktige avseendekommunikationer
Planeringsdokument/programhandlingÖversiktsplan2012
I Översiktsplanfrån 2012konstaterasatt bättretillgänglighet till kommunensorter är avgörandeför ÖstraGöingesutvecklingpå sikt. Kommunikationeromfattarfysisk infrastrukturi
vägaroch trafikanläggningar,kollektivtrafik och digital infrastruktur/bredband.
Avsnitten i
planenär till sin utformninguppbyggd i huvudsaksombeskrivningav objekt och aktiviteter.I
den kommanderevideradeÖversiktsplanenkommerdennadel att i störreutsträckningharmoniseramedutformningenav den år 2017antagnaTrafikstrategin”En strategiför ett hållbart
resande”.(se vidarepunkt 3.1.3)

3.1.3 Kommunstyrelseavseendekommunikationer
Trafikstrategi ”En strategiför ett hållbart resande”
Dennastrategitar sin utgångspunkti det övergripandebegreppetHållbarhet.Viktiga utvecklingstendenser
inom kommunikationerär:
Minskadandelbilåkande
Det digitala samhället
Urbaniseringen
Klimatförändringar
Övergripandeinriktningar är:
Hållbart resande
Hållbar trafiksäkerhet.
I en rad direktiv inom en rad områdenpekarkommunstyrelsenfärdriktningenför förvaltningen:
Samhällsp
lanering
Tätbebyggdaområdenskaplanerassåatt mankan möjliggöraresurssnåla
resoroch transporter.
Bebyggelseoch transportsystem
skautformasgemensamtså att tätortsmiljön
somhelhetbidrar till en attraktiv by i ÖstraGöinge.
I tätbebyggdaområdenska de olika transportslagen
kunnaknytassamman.
Gångtrafik
Gångnätetska varaheltäckande,bekvämt,kontinuerligt,gent och medgod
ytstandard.
I de centraladelarnaav byarnaskagångnätetprioriterasbland trafikslagen.
Högakrav skaställasnär det gäller gångvägarnas
utformningför barn,äldre
och funktionshindrade.
Gångtrafikanternas
säkerhetska prioriterasframför andratrafikslagsbehovav
framkomlighet.
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Cykeltrafik
Cykelnätetskavara heltäckande,bekvämt,kontinuerligt,gentoch medgod
ytstandard.
Cykelvägnätetskaprioriterasoch utvecklasså att det bildar ett
sammanhängande
nät.
Huvudnätetför cykeltrafik ska ha god tillgänglighetoch framkomlighetåret
runt.
Cykeltrafikenskrav på säkerhetoch framkomlighetskaprioriterasframför
bilens framkomlighet.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikensfordon och hållplatserskaplanerasför trafiksäkerhet,
trygghetoch tillgänglighet.
Det skafinnaseffektiva, bekvämaoch trivsammabytespunktermellanolika
trafikslag.
Kollektivtrafiken skautvecklas i starkastråk medhög turtäthet.
Superbusskonceptet
skainföras somett tydligt alternativtill övrig regional
busstrafik.
Kommunenska samverkamedRegionSkåneför att utveckla
kollektivtrafiklösningarpå landsbygden.
Biltrafik
Biltrafiknätet ska vara heltäckandeoch framkomligheteni regionaltoch
kommunalthuvudvägnätskaförbättrasi kombinationmedförbättrad
trafiksäkerhet.
Gatoroch vägarskautformaspå ett sådantsätt somgör det tydligt att
hastighetoch körsättska anpassas
till lokala förhållanden.
Övergångentill meraklimatanpassade
fordon inom kommunalverksamhet
skapåskyndasgenomen rad strategisktriktade åtgärder.

Bredbandsstrategiför Östra Göinge kommun
ÖstraGöingekommunhar i sin bredbandsstrategi
konstateratatt den digitala trafiken är en
viktig del av samhälletsinfrastruktur. Med god bredbandsanslutning
kan manta del av vad
somhänderi omvärldengenomatt bl.a. har tillgång till informationoch socialamedier.
Möjligheter att iföra ett avanceratarbetegesvar manän befinner sig. God tillgång till
bredbandblir en extraviktigt i områdendär de fysiskakommunikationernai övrigt inte är så
goda.
I dokumentethar slagit fast att måletför kommunenår 2020ska varaatt senastvid denna
tidpunkt ska95 % av alla hushålloch företagha tillgång till bredbandom minst 100 Mbit/s.
Utifrån ovanstående
inriktningar och direktiv har analysenlyft fram följande.
Kommunikationer
Kommunstyrelseninstämmeri beskrivningeni verksamhetsrapporten
att kommunenhar
arbetatmycketmedatt utvecklakommunikationerde senasteåren.Ett målmedvetetoch konsekventarbetehar bedrivitsmedutgångspunkti den trafikstrategisom fastställdesår 2012.
Mycket av det somskulle åstadkommas
har genomförts, vilket inneburitatt en ny
trafikstrategihar tagitsfram och fastställtsoch det är den somligger till grundför
föreliggandeverksamhetsrapport.En viktig del av kommunensarbetemedtrafik- och
kommunikationsfrågornahar varit en genomtänktoch strategisksamverkanmedoch påverkan
av andraaktörer,vilket är särskilt viktigt eftersomkommuneninte själv har rådighetöver kol -
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lektivtrafik och alla infrastruktursatsningar
. Det gemensamma
arbetetpå strategisk nivå inom
SkåneNordosthar haft stor betydelseför att kommunikationernautvecklatsi rätt riktning och
därför är det viktigt att dettaarbetefortsätter.
Framtill idag har kommunikationernatill de störrebyarnautvecklatsmycket, mentill gängligheten till de mindrebyarnaoch den renalandsbygdenär fortfarandeinte är tillräckligt
bra. ÖstraGöinge har en stor andelav befolkningensombor i småbyar samtpå ren
landsbygdoch även för dessamåstedet finnas möjlighet att resakollektivt ävenom det inte är
ekonomisktmöjligt att trafikera alltför glesaområdenmedlinjelagd kollektivtrafik.
Det krävsett nytänkandekring transporterpå landsbygdenför att hitta nya lösningarbättre
anpassade
för landsbygdensbehovoch möjligheter. Kommunstyrelsenmenaratt detta
resonemanginte förs idag hosde aktörersomansvararför planeringoch genomförandeav
kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att kommunenlyfter frågani olika sammanhang
med
syftet få till ståndett samtalkring dessafr ågor.
Bredband
Ambitionsnivåni kommunensmåldokumentär hög och verksamhetenarbetaraktivt och på ett
bra sätti enlighetmedbredbandsstrategin
. Även på landsbygdensker en utbyggnadpå
kommersiellagrunderoch sominte hadekunnatförutsesför någraår sedan.Mångahar idag
anslutitsig och mångafler kommerframöveratt få möjlighet att anslutasig till snabbt
bredband.Det är viktigt för medborgarnaliksom för kommunensutvecklingatt såmångasom
möjligt anslutersig till bredbandsnätet.
Men ett påtagligtintryck är att mångasom erbjudsmöjlighet ändåavstårfrån att anslutasig.
För att medborgarnaska kunnata del av olika digitala tjänsteri framtidenär det angelägetatt
det inte uppstårtomrumeller ”vita fläckar” på bredbandskartan.Kommunstyrelsenvill lyfta
en diskussionkring hur och vad kommunen(och andra)kan görapå marginalenför att
stimuleramedborgareoch företagareatt i högreutsträckninganslutasig till
bredbandskommunikation.
Kanskekan kommunensnabbapå processengenomatt erbjuda
fler tjänsteröver internet,kanskebör manarbetamedatt påverkaattityder och informeramer
om möjlighetermeddennya teknikenoch om vilka begränsningardet kan innebäraatt inte ha
tillgång till den.

3.1.4 Kommunfullmäktige avseende miljö
Programhandlingför miljöarbetet i Östra Göinge
Det övergripandemåletför miljöpolitiken är att till nästagenerationlämnaöver ett samhälle
där de storamiljöproblemenär lösta.Övergripandefinns 16 nationellamiljökvalitetsmål
fastställdaav riksdagenoch somkommuneni stor utsträckningskaförhålla sig till.
Kommunenhar i sin programhandlingför miljöarbetetlyft fram 6 prioriteradeområdenmed
följandeinriktningar.
Hållbaratransporter– I ÖstraGöinge2015
är transporterbådeavseend
e person- och godstrafiksamordnadeoch
fossilbränslefri.
Hänsyntill sjöar och vattendrag– I ÖstraGöinge2025
finns inga utsläppav miljögifter till sjöar och vattendrag
tar alla sitt ansvaroch är aktiva i vattenförvaltningenav sjöar och vattendrag
tas hänsyntill klimatförändringari fysisk planeringoch vi har god beredskap
för framtida extremvattenstånd
och stigandevattenstånd
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Hushållning med mark- och vattenresurser – I Östra Göinge 2025
 finns god planering och skydd gällande säkerställande av grundvatten och
dricksvatten
 tas ingen åkermark i anspråk för bebyggelse
 finns inga förorenade områden
 har man en heltäckande och långsiktig planering av spill-, dag- och
avloppsvatten



Skydd av natur- och kulturvärden – I Östra Göinge 2025
 finns god tillgång på mark för rörligt friluftsliv
 finns levande och tillgängliga kulturmiljöer
 utvecklar vi och värnar den biologiska mångfalden



Hållbar konsumtion – I Östra Göinge 2025
 finns en stor kunskap om hållbar konsumtion och det är lätt att göra medvetna
val
 arbetar vi aktivt för en giftfri vardag
 förebyggs uppkomst av avfall genom klimatsmarta och aktiva val



Hållbart energisystem – I östra Göinge 2025
 använder vi bara förnybar energi, helt fritt från fossil energi
 bygger vii och planerar vi energieffektivt och klimatneutralt
 har vi stor kunskap om hållbart energisystem och det är enkelt att göra
klimatsmarta val

Planeringsdokument Ägardirektiv för Östra Göinge Renhållningsbolaget
Syftet med bolaget är att bedriva en effektiv och ekonomisk renhållningsverksamhet med
största möjliga miljömässiga hänsynstagande med inriktning att minimera deponimängden.
Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till och främjar hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen samt utvecklar samhällsnyttan inom sin sektor.

3.1.5 Kommunstyrelse avseende miljö
Det livsviktiga vattnet
Strategin Det livsviktiga vattnet syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur VA-frågan kan lösas i
ett större och mer långsiktigt sammanhang. VA-försörjningen kan åtgärdsmässigt delas in fem
områden;






Dricksvatten – det viktiga avseende dricksvattnet är att kommunen säkerställer en
robust infrastruktur och trygg distribution av dricksvatten till kommunens medborgare
och verksamheter.
Avloppsvatten – det viktigaste avseende omhändertagandet av avloppsvatten är att det
i så begränsad omfattning som möjligt påverkar våra sjöar och åar.
Dagvatten – det viktigaste avseende dagvatten är att det inte har en negativ påverkan
på människors hälsa och vår miljö utan fungerar som en resurs i vattnets kretslopp.
Ledningsnätet – det är viktigt att ledningsnäten förnyas i takt med behovet och ett bra
ledningsnät ska säkerställa distributionen av vatten utan att slösa med naturresurser
och förena miljön.
Samlad bebyggelse – områden som bedöms som samlad bebyggelse ska utredas och
tid för inrättande av kommunalt VA område ska beslutas.

Planeringsdokument Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bolagets mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och
distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt
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omhändertagande
av vid reningenavskilt slam.Vidare skabolageti sin verksamhetsträva
efter att minskapåverkanpå miljön, förebyggaföroreningaroch minimerariskernaför
miljörelateradolycka eller hälsa.
Utifrån ovanstående
inriktningar och direktiv har analysenlyft fram följande
Kommunensmiljöarbetehar tagit storakliv framåtde senasteåren.Kommunstyrelsenvill
betonaatt även dettaområdeär tvärsektorielltoch i princip alla kommunalaverksamheteroch
bolagberörspå olika sätt. En väsentligdel i miljöarbetetutöver fysiskalösningarär att arbeta
medattityderoch beteendenoch här är det viktigt att kommunensegenpersonalhar kunskap
om, rätt attityd till och förutsättningarför att hanteramiljöfrågor i vardagen,t.ex. när det
gäller avfallssortering.ÖstraGöingekommunsomarbetsgivarehar ett ansvaratt vara ett
föredömeoch ett gott exempelgenompersonalensagerandei den dagligaverksamheten.
Kommunstyrelsensmenarsammanfattningsvis
att det skeroch har skettmycketbra när det
gäller kommunensmiljöarbete, menatt det går att utvecklaytterligare,inte minst när det
gäller förhållningssättoch attitydersompåverkardet dagligaarbetet.
Kommunstyrelsenvill uppmärksamma
vikten av att planeraför en bra dagvattenhanterin
g,
delsur miljöhänseendemenocksåför denmöjlighet deninnebärför att skapatrivsamma
miljöer i bostadsområdena.
När nya bostadsområden
utformasmåstedagvattnettas om hand
på ett bra sättoch den potentialdet innebäratt ta handom dagvattnetlokalt f ör att skapa
mjuka och levandemiljöer måstetas tillvara. Kommunenmåstekommabort från fantasilösa
miljöer medhårdgjordaoch händelselösa
ytor som utformatsenbartför att underlättaskötsel
och underhåll.Bådekommunenoch dessbostadsföretag
skaha detta somen viktig
komponenti utvecklingenav bostadsområdena.

3.2 Identifierat fördjupningsområde
I Verksamhetsrapporten
2017för Boendebeskrivsresultatav kommunensarbeteinom detta
område.Genomgående
finns ett områdesompolitiken särskilt vill lyfta fram för fördjupade
analys– attraktivitet.

3.2.1 Arbeta systematiskt och kommunövergripande med att utveckla
kommunens attraktivitet
Kommunstyrelsenvill seett övergripandeutvecklingsarbetesom utgår från vår identitet som
Skånesgrönahjärta.ÖstraGöingeska varaen platssompräglasav trygghet,de småbyarnas
gemenskap,trevliga, grönaoch mjuka boendemiljöer,bostäderav god standard,varierande
boendeformersom tillfredsställerolika gruppersbehovoch önskemåloch inte minst en hög
kvalitet på de kommunala tjänsterna.ÖstraGöingeskavara en platssommångaväljer att
sökasig till för att denförknippasmedhög attraktivitet.I denfysiska samhällsplaneringen
ska
dettasynliggörasgenomett väl genomtänktgestaltningsprogram
präglatav bl.a. tydliga
miljöaspekter.

3.3 Sammanfattning
Sammanfattande
vill Kommunstyrelsenlyfta fram följande:
Framtidaverksamhetsrapporter
bör i störreutsträckningpräglasav ett mera
tvärsektorielltperspektiv.Det är viktigt att inför framtidaverksamhetsrapporter
funderaöver hur manska fångain flera aspektersom har betydelsenär manredovisar
ett viktigt politikområde.
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Arbetetmedatt utvecklakommunensattraktivitet är ett kommunövergripande
ansvar
där alla verksamheterskasamverka,mendär ocksåkommunensbostadsföretagoch
externaaktörerhar en viktig roll.
Det krävsett fördjupat arbetekring fler upplåtelseformerför boendeoch i förstahand
kring bostadsrätteroch marklägenheter
.
Det är viktigt att ävenfortsättningsvistillvarata eldsjälarnaskraft och engagemang
somen resursi byutvecklingen.Överhuvudtagetär det viktigt att alla verksamheter
och kommunalaföretag,liksom andraaktörerav betydelseför kommunensutveckling
deltargemensamti ett sådantarbete.
Att det finns kommersiellservicei byarnaär angelägetför att det skauppståliv och
rörelse.Dennafrågabör lyftas till politisk diskussion;hur kan manhantera/stimulera
etableringav verksamheteri byarna?
För en bredoch nyanseraddiskussion kring trygghetbör mankopplasammanden
medlevandebymiljöer och bostadsområden
samtmedtrafikplaneringen.
Det krävsett nytänkandekring transporterpå landsbygdenför att hitta nya lösningar
bättreanpassade
för landsbygdensbehovoch möjligheter.
Ett arbetebör genomförasom hur mankan öka människorsbenägenhetatt utnyttja
möjlighetenatt anslutasig till bredband.
Ett fördjupatarbetebör utvecklasi verksamheterna
kring attityder och
beteendemönster
när det gäller miljöfrågor i dendagligaverksamheten.
Startaett systematisktutvecklingsarbetekring gestaltningav våraby- och
boendemiljöer.Ett gestaltningsprogram
bör tas fram medutgångspunkti vår identitet
somSkånesgrönahjärtaoch de upplevelsersom vi vill att det skaförmedlatill dem
som vistasi och besökervåra byar och bostadsområden.
Det handlarom at skapaen
känslaav att kommahem,av trygghet, närhet,omtanke,grönaoch människovänliga
miljöer.
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