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Sammanfattning
Utmaningsområde Boende går på rätt håll. I stort så är kommunens invånare nöjdare för var genomförd mätning av nöjd region index (NRI) som gjorts gällande Östra Göinge som en plats och bo och
leva på. Utmaningsområde Boende behandlar vår byutveckling, bostäder, kommunikationer samt
miljö. Det handlar om hur vi planerar och utvecklar våra byar gällande bostäder, service och mötesplatser. Vilka medel vi använder för kommunikation, både fysiska och digitala. I helhet handlar det om
hur vi planerar och utvecklar våra byar för att vara attraktiva att bo i men även för att få andra att se
byarnas potential både byggherrar för att exploatera men även framtida invånare.
Områdena kommunikationer och miljö ligger i fas. Kan vi arbeta i samma takt även i framtiden, når vi
uppsatta mål. På trafiksidan behöver vi fullfölja påbörjade projekt så som superbusskonceptet, stärka
kopplingarna i byarna med säkra gång – och cykelvägar. Anpassa våra gaturum till rätt fart i staden
som ett led i att möta invånarnas upplevda känsla av otrygghet gällande trafikmiljön. För att nå bredbandsmålet är det viktigt att fortsätta samverkan med marknaden för att få utbyggnaden på landsbygden att bli så geografiskt heltäckande som möjligt. Inom miljöområdet behöver vi fortsätta identifiera
och synliggöra vårt arbete mot en mindre miljöpåverkan och som ett led i att leda kommunen mot hållbar utveckling.
Kommunens utmaningar inom Boende handlar främst om:
•
•
•

Bostäder; Östra Göinge behöver få ett bredare utbud på bostadsmarknaden samt bygga för den
målgrupp kommunen behöver bostäder till.
Trygghet; byutvecklingen behöver möta den upplevda känslan av otrygghet som medborgaren
upplever. Fortsätta arbetet med levande byar där vi blandar bostäder, mötesplatser, service och
kultur.
Kommersiellt utbud; Levande byar ger underlag för kommersiellt utbud utifrån varje bys förutsättningar.
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1. Inledning
Denna verksamhetsrapport ger en beskrivning av förvaltningens resultat utifrån utmaningsområde
Boende. Utmaningsområdet redovisas utifrån tre område:
•
•
•

Byutveckling och bostäder
Kommunikationer
Miljö

Varje område inleds med en kort redogörelse för koppling till politiska mål, program och strategier,
därefter följer en övergripande beskrivning av förvaltningens grunduppdrag, prioriteringar under 2017
samt resultat och analys av prioriteringarna. Rapporten avser att utifrån utmaningsområde Boende:
•
•
•

Ge en bild av vad som prioriterats under 2017
Redogöra för vilka resultat förvaltningen uppnått
Utgöra ett underlag för framtida prioriteringar

Denna rapport är avgränsad till den fysiska delen av byutvecklingen. Det som skapar förutsättningar
för verksamheter, bostäder, service och mötesplatser i det offentliga rummet. För levande byar arbetas
det i flera av förvaltningens verksamheter med service och mötesplatser i våra olika byggnader, dessa
redogörs ej för i denna rapport. Rapporten vänder sig till våra förtroendevalda, invånare och förvaltningens personal.

Organisation
Merparten av verksamheterna inom utmaningsområde Boende finns inom verksamhetsområde, samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad ansvarar för fysisk planering och bygglov, mark- och exploatering,
miljöfrågor, bredband samt myndighetsutövning inom Miljöbalkens och Plan- och bygglagens område. Ansvaret omfattar bland annat planarbete, strategiskt miljöarbete, exploatering och förvaltning och
utveckling av kommunal mark. Utöver samhällsbyggnad har även verksamhetsområde Ekonomi och
intern service koppling till området gällande miljö men även till byutveckling. Verksamhetsområde
Strategi och tillväxt har koppling till området kommunikationer. Gällande bostäder är det kommunala
bostadsbolaget Göingehem en viktig aktör.
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2. Byutveckling och bostäder
Byutveckling handlar om vår samhällsutveckling, hur vi väljer att utveckla och förvalta våra byar. Byarna är platsen där våra invånare bor, arbetar, har tillgång till service, rekreation och aktiviteter. Våra
byar ska vara levande, innehålla attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och upplevas trygga.
För att människor ska välja att bosätta sig i Östra Göinge ska det finnas boendemiljöer och bostadstyper som tillfredsställer olika gruppers önskemål och som tillgodoser de behov som uppkommer i olika
skeden av livet. Invånarantalet i Östra Göinge ökar, på ett par år har läget på bostadsmarknaden förändrats från överskott på bostäder till det motsatta. Detta innebär att det behöver byggas fler bostäder.
Östra Göinge har idag ett relativt homogent utbud av bostäder vilket utgör en risk för kommunen i förhållande till att locka till sig nya invånare men även i att behålla invånare. Vid nybyggnation är det
därför viktigt att detta utgör ett komplement till befintligt bostadsbestånd, säkerställer att det finns boenden för alla skede i livet och att det attraherar den målgrupp som det är avsett för i syfte att skapa ett
mer varierat utbud av bostäder.

2:1 Politiska prioriteringar, program, mål och strategier
Mål – och resultatplan

I beskrivningen av utmaningsområde Boende framgår att byutvecklingen ska syfta till att skapa levande byar. Levande byar skapas genom en variation av boende, service och aktiviteter där mötesplatser mellan människor är en central del. Resultatmålet för utmaningsområdet är att det 2019 finns ett
utökat antal bostäder i kommunens byar. Detta mäts utifrån två resultatindikatorer, medborgarnas
nöjdhet med sin bostad samt ett utökat antal bostäder.
•
•

Nöjd Region Index utifrån medborgares nöjdhet med sin bostad
Utgångsläge 2015: 55
Mål nivå 2019: 65
Totalt antal producerade bostäder
Utgångsläge 2015: (ingen statistik)
Mål nivå 2019: 150

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för Knislinge, Broby och Glimåkra.
Översiktsplanen beskriver byutveckling, för hela kommunen. De fördjupade översiktsplanerna beskriver mer detaljerat byutveckling per by. Kommunens byar är grunden i det goda boendet och för att nå
detta är det viktigt att stärka byarnas identitet och få de att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Viktiga övergripande strategier är att utveckla mötesplatser, service, stärka småskalighetens plusvärden
såsom trygghet samt tillgång till grönstruktur och rekreation. Byggnation av nya bostäder ska lokaliseras så att våra byar förtätas och det är viktigt att de nya bostäderna utgör ett komplement till befintliga bostäder dvs. bidrar till att skapa ett bredare utbud på marknaden. Det är också viktigt att byggnation av bostäder sker av hög kvalité i attraktiva lägen för att locka betalningsstarka nya medborgare till
kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammet
Programmet anger kommunens behov och utveckling gällande bostäder. Programmet identifierar att
för kommunens bostadsförsörjning är det viktigt att prioritera bostadsbebyggelse i Riksväg 19 stråket
och att skapa en rörelse på bostadsmarknaden. Att skapa en rörelse på bostadsmarknaden kräver att
Östra Göinge får ett mer varierat utbud på bostadsmarknaden både vad gäller kvalité, upplåtelseform
och attraktivitet.
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2:2 Grunduppdrag
I den fysiska planeringen skapar kommunen förutsättningar för levande byar. Kommunen ansvarar för
samhällsbyggnadsprocessen som sträcker sig från översiktsplan till bygglov. Stora delar av processen
finns under verksamhetsområde samhällsbyggnad som ansvarar för byutvecklingen gällande den fysiska planeringen, mark – och exploatering, infrastruktur, skötsel av vår mark, samt skötsel och utveckling av mötesplatser i det offentliga rummet. Bostadsbolaget Göingehem har stor betydelse för
utmaningsområdets måluppfyllelse i uppförande av nya bostäder samt förvaltning och utveckling av
befintliga bostäder och boendemiljöer.

2:3 2017 års prioriteringar
Planer och program:
• Slutfört arbete med Fördjupad översiktsplan för Broby samt Glimåkra
• Framtagande av Bostadsförsörjningsprogram
• Uppstart av arbetet med aktualisering av översiktsplan
• Förstudie för Hjärsåslilla för att möjliggöra bostäder i Knislinge
• Detaljplan färdigställd som möjliggör byggnation av förskolan Magnolian
• Detaljplan färdigställd som möjliggör utbyggnad av förskolan LilleMats
• Detaljplan färdigställd som möjliggör utbyggnad av Kviingeskolan
• Detaljplan på samråd som möjliggör flytt av drivmedelsförsörjning till Bastholmen
Mark– och exploatering:
• Utbyggnad av infrastruktur i Kv. Rosenkvartsen i Knislinge
• Försäljning av mark för byggnation av bostäder i Glimåkra och Knislinge
• Försäljning av mark för industriändamål i Glimåkra
• Inköp av centrumnära fastighet i Broby, Mickel Göinge
• Inköp av centrumnära fastighet i Broby, Ekbacken
• Markanvisningsavtal avseende byggnation av flerfamiljshus i Knislinge
Bostäder:
• Bygglov beviljat för flerfamiljshus, Centraltorget Knislinge
• Göingehem färdigställt nyproduktion, Ryttaren i Broby, Kitteln i Glimåkra samt Stopet i Hanaskog
Mötesplatser:
• Projektering och gestaltning av Trollacenter
• Utegym har anlagts i Broby
• Grillplats vid Bandydammen i Broby
• Belysningsinsatser för att stärka trygghetskänslan vid pendlarparkering
• Ombyggnation av Trollabadet påbörjad
• Utvecklat utemiljöer vid Solhällan, Hanaskogsbadet och Västerskolan
• Byggnation av förskolan Agneberg i Hanaskog
• Bygglov beviljat för förskolan Magnolian i Knislinge

2:4 Resultat och analys av byutveckling och bostäder
Byutveckling
Östra Göinges invånarantal fortsatte under 2017 att öka, med den inflyttning som skett de senaste åren
har även befolkningssammansättningen förändrats. Detta ställer både nya krav och större krav för att
få stolta Göingar. Arbetet med byutvecklingen är långa processer som kräver uthållighet för att kunna
se en effekt av genomförda insatser. En mätning som vi kan följa medborgarnas nöjdhet med Östra
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Göinge som en plats att bo och leva på är Nöjd region index (NRI). Nöjd region index är en medborgarundersökning som Statistiksa centralbyrån analyserar, den genomförs vartannat år. Nedan redovisas
resultatet för 2015, 2017 samt jämförelse med övriga deltagande kommuner i senaste mätningen (190
ST 2017).
Östra Göinge

NRI 1
Rekommendation
Kommunikationer
Utbildningsmöjligheter
Fritidsmöjligheter
Kommersiellt utbud
Arbetsmöjligheter
Bostäder
Trygghet

2015
51
50
60
56
49
60
50
54
51

2017
53
53
62
59
55
52
47
46
44

Samtliga
kommuner
2017
60
64
61
61
61
62
57
52
57

Resultatet visar på att som helhet är medborgarna mer nöjda med platsen Östra Göinge att bo och leva
på år 2017 jämfört med år 2015. Dock backar resultatet på de parametrar som har stor påverkan på byutveckling så som kommersiellt utbud, trygghet och bostäder. NRI:s resultat analyseras vidare i syfte
att visa på vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens invånare. Utifrån ovan presenterat resultat blir utfallet i analysen att det som ger störst effekt att satsa på för kommunen är bostäder, trygghet och kommersiellt utbud. Samtliga med Effektmått på 1 eller mer, ett högt effektmått förväntas ge en stor påverkan på NRI.
Kommunen kan detaljplanera för att möjliggöra ett
ökat kommersiellt utbud. Men för att utvidga det krävs
underlag för att driva verksamhet vilket bygger på invånare och köpkraft. Därav är det än viktigare att vara
en attraktiv plats att bo och leva på. Trygghet och bostäder är de faktorer som kommunen kan påverka för
att förbättra resultat under utmaningsområde boendets
parametrar i undersökningen.
För trygghet så är det känslan av otrygghet att visats
ute sena kvällar och nätter samt oron över att bli utsatt
för våldsbrott så som rån, överfall och misshandel som
ökat. Av polisens trygghetsmätningar 2017 framgår att
Östra Göinge framförallt har problem med bilar som
kör för fort, buskörningar och att trafikregler ej efterlevs. Insatser för detta hanteras under avsnittet kommunikationer. För att öka känslan av trygghet behövs
arbetet med levande byar fortsätta. En upplevd otrygghet kan även födas av byar utan rörelse, därav är
1 Nöjd region index, hur medborgaren uppfattar kommeunen som en plats att bo och leva på
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40
klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.
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det viktigt att utveckla stråkarbetet i byarna och arbetet med en variation av mötesplatser. Även belysningsinsatser vid mindre gång -och cykelvägar samt pendlarparkeringar i Hanaskog och Broby har genomförts under 2017 i syfte att bidra till att stärka känslan av trygghet.

Bostäder
Av mål och resultatplanen framgår att målet för 2019 är 150 nya bostäder mellan 2015 – 2019. Av
dessa ska Göingehem producera 70 stycken och för övriga ska privata marknaden svara för. Göingehem har tom 2017 byggt 36 lägenheter samt har beviljade bygglov för ytterligare ett 50 tal lägenheter.
Nyproduktion har skett genom flerfamiljshus i Broby samt marklägenheter i Hanaskog och Glimåkra.
Göingehem har även beviljade bygglov för pågående och kommande byggnationer i Knislinge. Majoriteten av lägenheter har varit uthyrda innan de varit färdigställda vilket indikerar att efterfrågan finns
men är också en effekt av den bostadsbrist som råder.
Den privata marknaden har under 2017 stått näst intill stilla, dock har markförsäljning skett för exploatering av hyresrätter samt enstaka villor i Knislinge. Det är framförallt i Knislinge som efterfrågan från
privata marknaden finns vilket märks på de förfrågningarna gällande mark – och exploateringsenheten
får. Markberedskapen är god för att klara uppsatta mål, i Broby finns byggbara detaljplaner för flerfamiljshus och Knislinge pågår arbete med detaljplan gällande Hjärsåslilla. I Knislinge har även samhällsbyggnad byggt ut del av kvarteret Rosenskvartsen där det i december färdigställts 11 nya villatomter till försäljning.
Nöjd region index gällande bostäder mättes 2017. Resultatet är 46 vilket är en minskning med tre enheter jämfört med 2015. I frågeområdet ställs frågor gällande möjligheten till att hitta bra boende, om
man är nöjd med utbudet av olika typer av boendeform samt hur trivsam bebyggelsen är. Inom samtliga frågeområden får Östra Göinge sämre resultat jämfört med 2015. En del kan förklaras med ökad
inflyttning och att bostadsbyggandet inte möter efterfrågan vilket ger ett bostadsunderskott. Utbudet
av olika typer av boendeform har dock inte blivit bättre. Östra Göinge har en homogen bostadsmarknad med mycket små variationer i utbudet. Detta är bostadsmarknadens största utmaning framöver.
Östra Göinge behöver bostäder som lockar nya invånare med betalningsförmåga men även i att behålla
kommunens invånare när dennes boendesituation behöver förändras. Att attrahera nya invånare med
betalningsförmåga identifierades redan i översiktsplanen 2012 och att det vid ny bostadsbebyggelse
var viktigt att locka dessa till kommunen. Detta har förvaltningen inte lyckats med. De byggnationer
som genomförts utgör ett tillskott i bostadsbeståndet men bedöms inte attrahera någon ny målgrupp
eller bidra till ett mer varierat utbud. Arbetet med att bygga för identifierad målgrupp behöver intensifieras. Förvaltningen har tillsammans med Göingehem påbörjat ett gemensamt arbete för att säkerställa
att detta genomförs framöver.
Östra Göinge har en hög ambition och korta handläggningstider avseende byggärenden. Lagkrav finns
på besked inom 10 veckor. I Östra Göinge kommun sker handläggning och beslut löpande och ofta ges
besked efter ca 1 vecka för enklare ärenden och ca 4-6 veckor för nämndsärenden. Dock behöver en
översyn göras över hela samhällsbyggnadsprocessen i syfte att effektivisera processen från översiktsplan, detaljplan, exploatering till bygglov. Idag är denna lång och utgör ett hinder vid kontakt med exploatörer. Detta hänger samman med föråldrade detaljplaner vilket innebär att många projekt måste
inledas med detaljplaneändring. I praktiken innebär detta att vi går från 4-6 veckor till 1,5 år i handläggningstid. Detta är av stor betydelse för genomförande av nyproduktion av bostäder. En kort och
tydlig process gör kommunen attraktiv att bygga i såväl för privatpersoner som för byggherrar att investera i.

Förvaltningens samlade rekommendationer – byutveckling och bostäder
•
•

Sida 8 av 13

Försatt arbete med byutveckling med prioritet på stråk och mötesplatser.
Arbeta fram en tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess som ett komplement till
företagslotsen

•

Marknadsföring av attraktiva tomter, detaljplaner. Attrahera byggherrar att investera i
kommunen.

3. Kommunikation
Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att det blivit lättare att arbeta på en plats och att bo på en annan. Kommunikation handlar om möjlighet att förflytta sig, att åka kollektivt eller med egen bil, även
annan infrastruktur såsom tillgång till bredband inryms under kommunikationer.

3.1 Politiska prioriteringar, program, mål och strategier
Trafikstrategi
Strategi för kommunens utveckling och prioritet i trafikplanering. Våra byar måste planeras för att
möjliggöra resurssnåla resor och transporter. Detta innebär en prioritet av gång – och cykelnät inom
våra byar. Kollektivresandet ska utvecklas i starka stråk med hög turtäthet och superbusskonceptet ska
införas. Våra gator och vägar ska utformas och anpassas så att hastighet och körsätt anpassas till lokala
förhållanden.

Bredbandsstrategi
Strategi gällande mål för bredbandsutbyggnad inom kommunen, målet är att 95 % av alla hushåll och
företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/sek.

Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
Identifierar åtgärder och stråk för kommunikationer. De översiktliga dokumenten har fokus på större
stråk så som ombyggnation av väg 19 och superbusstråket med tillhörande resecentra. Översiktsplanen
påtalar även vikten av utbyggnad av bredband.

3.2 Grunduppdrag
Samhällsbyggnad ansvarar för kommunikationer inom fysisk planering, planering och byggande av
infrastruktur samt bredband. I Uppdraget ingår även väghållaransvar för kommunens gator. Strategi
och tillväxt arbetar med frågorna gällande regional infrastrukturplanering.

3.3 2017 års prioriteringar
Strategier
•

Trafikstrategi är framarbetad

Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•

Projektering av flytt av resecentrum i Broby anpassat för superbuss.
Dialog med Trafikverket gällande ombyggnation av väg 19
Ny gång – och cykelväg längs med Byavägen, Hanaskog.
Rörelsestyrd belysning på gång – och cykelväg Broby – Knislinge
Kommunövergripande asfaltsinventering.
GCM-stöd på Källgatan i Sibbhult
GC-fält på Färeköpsvägen - Ågatan i Sibbhult

Bredband
• Inrättande av tjänst bredbandsamordnare
• Samverkan med leverantörer och fiberföreningar
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3.4 Resultat och analys av kommunikationer
Kommunikationer är ett område där Östra Göinge de senaste åren gjort stora satsningar och
förändringar både vad gäller infrastruktur och linjestruktur som kollektivtrafik. 2013 utökades
turtätheten på linje 545, 2014 byggdes ett nytt resecentra i Knislinge och 2016 anlades ett nytt
resecentra med bussgata i Hanaskog. Resultatet är att det kollektiva resandet ökat vilket framgår av nedanstående tabell. Resandet har mer än dubblerats. Genom att skapa goda förutsättningar för kollektivt resande är det möjligt att ändra människors resvanor. I enlighet med Trafikstrategin skall arbetet med kopplingar till kollektivtrafik och trygga trafikmiljöer stärkas
här är arbetet med gång och cykelvägar och arbetet med rätt fart i staden viktigt att fortsätta
med.
Linje 2

Totalt

År
2013

2014

2015

2016

2017

542

150 398

211 416

268 147

326 806

310 590

543

7 570

7 945

8 683

8 854

9 212

545

443 492

748 958

825 888

943 947

971 725

601 460

968 318

1 102 718

1 279 607

1 291 527

Detta arbete är även något som behöver stärkas utifrån polisens trygghetsundersökning där just trafik
och buskörning framkommer som en bidragande faktor till upplevd otrygghet. I medborgarundersökningen ökar NKI från 60-62 från år 2015 till år 2017. Dock får kommunen ett sämre resultat på frågan
Hur ser du på tillgången på gång – och cykelvägar? I övriga frågor gällande kommunikationer får vi
ett bättre resultat 2017 jämfört med 2015. De senaste åren har satsningar gjort på gång – och cykelvägar, både vad gäller upprustning och att knyta ihop cykelvägnätet. De större satsningarna år 2017 var
att stärka användningen av gång – och cykelväg Broby – Knislinge genom att belysa den, dock är det
för tidigt att mäta effekt samt att man anlade en gång – och cykelväg väg längs Byavägen i Hanaskog.
Gällande digitala kommunikationer har det under år 2017 hänt mycket. I kommunens tätorter har utbyggnad av bredband kommit långt. Idag har knappt 80 % av hushållen i tätort möjlighet att ansluta
till bredband. På landsbygden är motsvarande siffra 5 %. Byggbeslut har fattats, av en privat aktör, för
majoriteten av landsbygden. Långa avstånd mellan fastigheter tillsammans med en svår terräng innebär dock att det dyrt att bygga bredband utanför tätorter. Ca 30 % av permanenthushållen på landsbygden förväntas i dagsläget bli svåra att bygga bredband till kommersiellt. För dessa är det viktigt att arbeta vidare med bidragsfrågan och arbetet med så kallade vita fläckar som är de zoner som uppstår
mellan eller som bedöms för dyra att bygga ut.

Förvaltningens samlade rekommendationer - kommunikationer
•
•
•

2

Arbeta för ökat trygga trafikmiljöer i byarna
Genomförande av superbusskoncept i Broby
Fortsatt god samverkan med bredbandsleverantörerna

Tabellen redovisar antal resor på linjen. Linje 545 Kristianstad-Osby, Linje 542 Hässleholm – Sibbhult, Linje
543 Knislinge- Arkelstorp
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4. Miljö
Miljö och miljöpåverkan finns i alla våra verksamheter inom vår organisation. Miljöfrågor påverkar
människor, djur och natur. De beslut vi fattar idag skapar förutsättningar för framtida generationer.

4:1 Politiska prioriteringar, program, mål och strategier
Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge
Programhandlingen anger sex prioriterade områden för hur kommunen ska arbeta med att minska sin
miljöpåverkan inom transporter, vatten, mark, natur, energi samt varor och tjänster.

Det livsviktiga vattnet
Strategin beskriver hur kommunen ska säkerställa en robust dricksvattenförsörjning samt minska sin
negativa påverkan på sjöar och vattendrag från avloppsvatten.

4:2 Grunduppdrag
Miljö är ett område som kräver att samtliga av våra verksamheter arbetar med minskad miljöpåverkan
inom sitt område. Samhällsbyggnad ansvarar för miljöstrategiskt arbete samt myndighetsutövning genom tillsyn och tillstånd. Verksamhetsområde ekonomi och intern service har en stor påverkan genom
våra fastigheter, upphandling, fordon, kost och lokalvård. Uppdrag gällande avfall finns inom ÖGRAB
och vatten och avlopp inom SBVT.

4:3 2017 års prioriteringar
Byggnationer
•
•
•

Agneberg, miljöförskola
Parkering i centrala Broby, med lokalt omhändertagande av vatten
Utbyggnad av kommunalt VA Kollandsvik

Strategiskt arbete för minskad miljöpåverkan
•
•
•
•
•
•
•

Beviljats tillstånd av Länsstyrelsen för ombyggnad av Knislinge reningsverk
Policy för bygglovs befrielse för en/tvåfamiljshus för solceller
Deltagande i projekt fossilfritt bränsle 2020
Fortsatt arbete i projekt Rädda Immeln
Fortsatt arbete inom kost för att öka andel ekologiska livsmedel
Medverkande i Strategi Det livsviktiga vattnet för Osby kommun
Startat upp projektet sopsorteringsakademin

4: 4 Resultat och analys av miljö
Insatser inom miljöområdet ger effekt på olika sätt. Tillsyns – och tillståndsnämndens arbete säkerställer att lagstiftningen uppfylls inom miljöområdet. Här har fokus legat på mindre verksamheter och enskilda avlopp under år 2017. Detta tillsynsarbete förväntas ge en minskad påverkan på våra sjöar och
vattendrag och ger förutsättningar för att dessa långsiktigt ska bibehålla sin kvalité. Samma effekt får
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till fritidshusområdet Kollandsvik. Att minska påverkan
på sjöar och vattendrag bidrar även Projekt Rädda Immeln till, då inte via tillsyn utan gemensamt arbete med markägare för vattenvårdande åtgärder. I arbete med vatten kan även nämnas resultat av att
medverkat i arbetet med Osby kommuns strategi gällande det livsviktiga vattnet. Genomförs strategin
så bidrar den till att Östra Göinge långsiktigt har en robust och trygg dricksvattenförsörjning både gällande tillgång och redundans.
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Kommunens interna miljöarbete utgör goda exempel och ger inspiration till våra medborgare. Många
andra insatser minskar vår egna miljöpåverkan som verksamhet samt utgör goda exempel och inspiration till våra medborgare. Här kan nämnas färdigställandet av kommunens första miljöförskola där
byggnaden är uppförd enligt nivå Silver gällande energi, lokalt omhändertagande av dagvatten samt
solceller. Under 2017 genomfördes klimatrådgivning i form av projekt inom fordon/däcktryck. Detta
nådde omkring 270 personer. Att ha rätt däcktryck i sina däck minskar bilens drivmedels förbrukning
vilket i sin tur minskar fossila utsläpp. Under flera år har kommunen arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel inom kostenheten. Resultat blir bättre för vart år vilket framgår av tabellen nedan.
Dock ligger kommunen fortfarande under både Skåne och rikssnittet i Ekomatcentrums rapporter.
Rapport för helåret, för Skåne och rikssnittet 2017 kommer i maj.
HELÅR
ÖSTRA GÖINGE
SKÅNE
RIKSSNITT

2017
29 %
Ej klart
Ej klart

2016
25 %
39 %
33 %

2015
25 %
34 %
31 %

2014
20 %
34 %
27 %

2013
15 %
28 %
23 %

Mått på vårt miljöarbete kan ses i dels hur medborgaren uppfattar kommunens miljöarbete. Detta synliggörs i nöjd medborgaindex. Miljöarbetet låg väl till redan år 2015 men gjorde ytterligare förbättring
till år 2017 då resultat visar på betygsindex 60 vilket är tre enheter högre än snittet för samtliga kommuner.

Förvaltningens samlade rekommendationer - Miljö
•
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Inventera, prioritera och kommunicera insatser för ett aktivt miljöarbete i kommunens
verksamheter.

Bilaga 1: Mål & resultatplan – Utmaningsområde Boende
Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att det blivit lättare att arbeta på en plats och att bo på en
annan. Attraktiva boendemiljöer blir därför allt viktigare när det gäller vart människor väljer att flytta.
Dessa boende-miljöer ger också en känsla av identifikation och av stolthet över platsen där man bor.
För att människor ska välja att bosätta sig i Östra Göinge kommun ska det finnas boendemiljöer och
bostadstyper som tillfredsställer olika gruppers önskemål och som tillgodoser de behov som uppkommer
i olika skeden av livet. Det kan handla om naturnära boende i vacker miljö, marklägenheter nära viktiga
service-funktioner eller ett varierat utbud av upplåtelseformer: hyresrätt, bostadsrätt eller eget småhus.
I Östra Göinge är boendet småskaligt och utspritt på många små byar. Småskalighetens plusvärden är
trygghet, gemenskap samt närhet mellan människor. Genom att låta mötesplatser mellan människor vara
en central byggsten vid utveckling av byarnas centrummiljöer ökas småskalighetens fördelar ytterligare.
Viktigt är också det starka engagemang för den egna bygden som finns hos enskilda individer och lokala
utvecklingsgrupper. Genom samverkan med lokala grupper och eldsjälar skapas goda förutsättningar
för levande byar. Goda förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter är en annan viktig del av det goda
boendet som kommunen kan bidra till.
Inriktning
År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människors olika önskemål
utifrån behov, 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.
Resultatmål
År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar.
Resultatindikatorer
• Antal nyproducerade bostäder av Göingehem AB
– Utgångsläge 2015: 27 (de senaste fyra åren)
- Mål nivå 2019: 70
• Nöjd Region Index utifrån medborgares nöjdhet med sin bostad
– Utgångsläge 2015: 55
- Mål nivå 2019: 65
• Totalt antal producerade bostäder
– Utgångsläge 2015: (ingen statistik)
-Mål nivå 2019: 180
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