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Tid och plats: 

 

Onsdag den 22 april 2015, klockan 8:30-12:00 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Ann Ahlbin (S), ej § 28 pga.jäv. 

Marcus Jeppsson (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oskar Nilsson, ekonomichef 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Per Fremark, VD SBVT, information reningsverk 

Lina Rosenstråle, miljöstrateg, information reningsverk och strategin ”Det 

livsviktiga vattnet” 

Tommy Johansson, utredare, strategi ”Det livsviktiga vattnet” 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef, information 

 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 22 april kl. 12.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

27 – 37 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2015-04-22 

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-22 

Datum då anslaget tas ned 2015-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 27 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 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 31 mars 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd & service 2015-04-08 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 mars 2015 

 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 28 
 

AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014 
Dnr: KS 2015/00524 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för 

år 2014. 

Ann Ahlbin (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

 

De utsedda revisorer som fått i uppdrag att granska kommunalförbundet AV Media Skåne 

tillstyrker förbundets årsredovisning och förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 

2014.   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse 2015-04-01. 

 AV Medias hemställan om ansvarsfrihet inklusive verksamhetsberättelse, bokslut och 

revisionsberättelse. 
 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 
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§ 29 
 

Arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen  
Dnr: KS 2014/00565 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen fastställer förslag till arbetssätt och arbetsformer. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I november 2013 lämnade den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska orga-

nisationen sin slutrapport. I denna pekar kommittén på att kommunstyrelsens arbetsformer 

bör ses över och utvecklas samt att utskottens ansvarsområden och roll i beslutsprocessen och 

i styrningen av kommunen bör förtydligas. Med anledning av den parlamentariska kommit-

téns rapport har kommunsstyrelsens ordförande och förste vice ordförande gemensamt tagit 

initiativ till en översyn av kommunstyrelsens arbetsformer. Strategisk planering och utveckl-

ing (SPU) fick därför i uppdrag att sammanställa ett diskussionsunderlag och ett förslag i 

dessa frågor. Diskussionsunderlaget har behandlats av den parlamentariska kommittén den 27 

juni 2014 vilket resulterat i detta förslag till arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2014-07-09 

 Förslag till arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen 

 
 

Beslutet skickas till: 

De politiska partierna 
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§ 30 
 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende 
delegation för att anta detaljplaner 
Dnr: KS 2014/00569 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får delegation på att anta 
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan och bygglagen ska detaljplaner antas av kommunfullmäktige men kan delegeras till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnd om det är plan som inte är av stor vikt 
eller har principiell betydelse. 
I gällande reglemente för kommunstyrelsen är denna delegation otydlig och bör förtydligas.  
 

Delegering från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen regleras i 12 § i 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-30 

 Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente avseende delegation till kommunstyrelsen 

 
 

Beslutet skickas till: 

Linnéa Widing, planarkitekt 
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§ 31 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
personaladministrativa ärenden 
Dnr: KS 2015/00511 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Delegationsordningen revideras enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av förändring inom HR-enheten behöver delegationsordningen revideras i 

kapitel 1, personaladministrativa ärenden  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-03-30 

 Förslag till reviderad delegationsordning 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunens chefer 

Anette Rubensson, administratör, för publicering på hemsida 
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§ 32 
 

Revidering av Räddningstjänstens prislista 2015 
Dnr: KS 2015/00475 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige fastställer tillståndstaxorna för brandfarliga och explosiva varor att 
gälla fr.o.m. 2015-06-01.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten har reviderat prislistan i enlighet med Skåne-Blekinge Brandbefäls-

förenings förslag. Förslaget innebär en höjning av personalkostnaderna med 2,3 % vilket 

motsvarar förändringen i AKI. Någon uppräkning avseende övriga kostnader har inte gjorts 

då förändringen i KPI varit negativ (-0,3 %). Räddningschefen har delegation på att göra 

revidering av prislista. 
 

När det gäller tillståndstaxorna avseende brandfarliga och explosiva varor föreslås att Östra 

Göinge kommun ansluter sig till den modell som övriga kommuner i Skåne Nordost tillämpar 

och som grundar sig på uppskattad tidsåtgång. Detta är ett beslut som kommunfullmäktige 

har att besluta om. Årlig revidering därefter ingår i räddningschefens delegation. 

 
 

Beslutsunderlag 
- Reviderad prislista. Samtliga belopp markerade med fetstil har höjts. 

Tillståndstaxorna för brandfarliga och explosiva varor är helt nya. 
 
 

Beslutet skickas till: 

Claes Jansson, räddningschef 
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§ 33 
 

Rapport över årsuppföljning enligt LSO och LEH 2014 
Dnr: KS 2015/00471 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Rapporten godkänns 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten överlämnar information till kommunstyrelsen såsom räddningsnämnd om 

den uppföljning som är gjord enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om 

Extraordinära händelser (LEH). 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-04-14 

 Räddningstjänstens rapport 2015-03-16 

 
 

Beslutet skickas till: 

Claes Jansson, räddningschef 
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§ 34 
 

Försäljning av Gylet 1-2 
Dnr: KS 2015/00518 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja industrifastigheterna Gylet 1-2 till Glimåkra 

Entreprenad AB enligt villkor i förslag till köpekontrakt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Glimåkra Entreprenad AB söker industrimark i Glimåkra för etablering av företagets 

verksamhet med möjlighet till framtida expansion och breddning av verksamheten. Företaget 

vill köpa fastigheterna Gylet 1 och 2, varav den senare tidigare har använts av Östra Göinge 

Renhållnings AB till återvinningsstation.  

 

De båda fastigheterna omfattar tillsammans 11.305 kvm. Av arealen utgör cirka 7.500 kvm 

naturmark som kräver omfattande utfyllnad och markbearbetning för att sättas i stånd för 

företagsverksamhet. Området angränsar till och utgörs till del av myrmark. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det finns skäl till reducering av markpriset i 

förhållande till gällande taxa för industrimark som är 15 kr/kvm. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att fastigheterna säljs för 113.000 kr, vilket motsvarar 

10 kr/kvm.  
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-31 

 Förslag till köpekontrakt 

 Karskiss med utmärkning av Gylet 1-2 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kenneth Liedman 
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§ 35 
 

Svar på medborgarförslag om rivning av fastighet 
Dnr: KS 2014/00830 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Medborgarförslaget besvaras enlig nedanstående svar. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Rosenqvist, Broby, har lämnat medborgarförslag angående rivning av fastigheten Fölet 

7, Laves väg, i Broby. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat med att hitta lösning på frågan om fastigheten 

Fölet 7, som utgör en skamfläck och en sanitär olägenhet. Kommunen har köpt fastigheten 

med tillträde den 20 mars 2015. Fastighetsenheten kommer att riva byggnaden och sanera 

tomten snarast möjligt. 

 

Svar 

Östra Göinge kommun har köpt fastigheten Fölet 7, Laves väg, Broby. Byggnaden kommer 

att rivas snarast möjligt. 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-03-23  

 Medborgarförslag Mats Rosenqvist 2014-10-02 

 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist 

Kenneth Liedman 
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§ 36 
 

Ansökan om att bli vigselförrättare 
Dnr: KS 2015/00403 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att Länsstyrelsen förordnar Ann Jönsson 
som borgerlig vigselförrättare.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Jönsson, , Gamlarp Pl: 1209 280 64 Glimåkra, ansöker om att bli utsedd till 
borgerlig vigselförrättare.  
Kommunen har att föreslå Länsstyrelsen om förordnande. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 

 Ansökan från Ann Jönsson 2015-03-12 

 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne 

Ann Jönsson 
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§ 37 
 
 

Förslag till begravningsombud för dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan 
Dnr: KS 2014/00891 

Ledningsutskottets beslut 

- Anders Bengtsson föreslås att förordnas som begravningsombud i Östra Göinge kommun.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har inkommit med skrivelse i vilken man ger kommunen möjlighet att föreslå 

begravningsombud för församlingarna inom kommunen.  

 

Anders Bengtsson, Uddarp 2001, 280 60 Broby, föreslås att förordnas som begravningsombud 

för Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-04-22 

 Skrivelse från Länsstyrelsen 2014-10-15  

 

    
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne 
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