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§ 72 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen augusti 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 augusti 2015. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-06-30 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 augusti 2015. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 73 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2015/01249 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen utser från och med 2015-10-15 och tillsvidare följande personer, 

två i förening, till firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: 

Oscar Nilsson, Anna Svanbom, Anette Christersson, Fidan Halitaj, Alexandra 

Karlsson, Lotta Olsson, Jessica Nilsson och Petra Axelsson 

 Kommunstyrelsen upphäver från och med 2015-10-15 tidigare beslut, KS 2015-03-11 

§39, om firmatecknare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med förändringar av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende 

firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-03 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 74 
 

Delårsrapport per 2015-08-31 
Dnr: KS 2015/00404 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 och 

systematiskt arbetsmiljöarbete och överlämnar dem till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, redovisas i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2014. Av delårsrapporten 

framgår även koncernens resultat samt bolagens resultat för perioden 
 

Beslutsunderlag 

 Delårsrapport per 2015-08-31 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 75 
 

Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 
Dnr: KS 2015/01171 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen antar Kommunövergripande risk-och sårbarhetsanalys för 

mandatperioden 2014-2018.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalys är att: 

- Identifiera samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 

- Identifiera kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 

- Identifiera och analysera risker för kommunen och kommunens geografiska område 

- Identifiera sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess 

geografiska område 

- Identifiera behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 

resultat. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska rapporteras till Länsstyrelsen senast den 31 oktober det 

första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige. 

 

Föregående RSA genomfördes i seminarieform enligt MVA-metoden (Mångdimensionell 

verksamhetsanalys). Det första seminariet genomfördes gemensamt inom Skåne Nordost med 

deltagande av kommunchefer, ledande tjänstemän och politiker. Vid detta seminarium, kallat 

Plattform, identifierades vad som är skyddsvärt, riskkällor, riskobjekt och oönskade 

händelser. Plattformen har efter översyn har även legat som grund för denna risk- och 

sårbarhetsanalys. 

Arbetet med framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen har till stor del genomförts 

gemensamt inom Skåne Nordost. För att identifiera samhällsviktig verksamhet har underlag 

från Styrelarbetet använts.  

För att identifiera kritiska beroenden har kommunens verksamheter involverats. 

Risk- och sårbarhetsanalysens uppställning följer till fullo Myndigheten för samhällsskydds 

föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2015:5. 

Risk- och sårbarhetsanalysen har varit på remiss hos samtliga verksamhetschefer. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-08-18 

 Risk- och sårbarhetsanalys för Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 
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Forts. § 75 

 

 

Beslutet skickas till: 

Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 

Karin Löfman, informationsansvarig 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Karl-Axel Hill, näringslivschef 

Charlotta Lundberg, utvecklingschef 

Hemsidan 
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§ 76 
 

Beslut att anta Detaljplan för Parketten 7 mfl, Hanaskog, 
Östra Göinge kommun 
 
Dnr: KS 2014/00958 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med 
samhällsbyggnadsavdelningens kommentarer samt att anta planförslaget. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändning i de centrala delar för att möjligöra bussar 

på banvallen samt ändra planbestämmelsen för Parketten 4 och 5. 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Granskningsutlåtandet 
 
 
 

Beslutet skickas till:  

Linnea Widing, planarkitekt 
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§ 77 
 

Beslut att anta Detaljplan för Nya Väster, Östra Göinge 
kommun 
 
Dnr: KS 2015/00906 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med 
samhällsbyggnadsavdelningens kommentarer samt att anta planförslaget. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra större och attraktivare tomter i ett naturnära läge i 

Knislinge. Samtidigt vill man skapa ett bostadsområde med en tydlig identitet som på sikt också 

bidrar till ett hållbart samhälle.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Granskningsutlåtande 
 
 

Beslutet skickas till:  

Linnea Widing, planarkitekt 
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§ 78 
 

Yttrande över betänkandet "En kommunallag för 
framtiden" (SOU 2015:24) 
Dnr: KS 2015/00695 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige avger yttrande enligt förslag. 

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande det nya förslaget till 

kommunallag som Regeringskansliet har presenterat för regeringen under våren 2015. Östra 

Göinge kommun instämmer i det stora hela med utredningens förslag men vill erinra sig 

gällande en handfull av de konkreta lagförslag som föreslås. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-01 

 Yttrande 2015-09-01 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2015-09-23 

Sida 12/19 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 
 

Strategi ”Det livsviktiga vattnet” 
Dnr: KS 2014/00230 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen fastställer strategin, Det livsviktiga vattnet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2014-06-04 § 111 kommunstyrelsens ledningsutskott i uppdrag att 

arbeta fram ett förslag till strategin Det livsviktiga vattnet. Syftet med strategin är att skapa en 

långsiktig och hållbar VA-försörjning i Östra Göinge. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-03 

 Det livsviktiga vattnet, strategi för en långsiktig och hållbar VA försörjning i Östra 

Göinge. 
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§ 80 
 

Svar på Länsstyrelsens begäran om uppgifter gällande 
kommunens planer på utökat verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp 
Dnr: KS 2015/00977 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att besvara Länsstyrelsens begäran i enlighet med 

tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsavdelningen.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen    
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har av Östra Göinge kommun begärt in uppgifter gällande kommunens planer på 
utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-04 

 Länsstyrelsens begäran LST dnr 563-12314-2012 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ 
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§ 81 
 

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator 
Dnr: KS 2015/00872 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsavdelningens ansökan med 

objektslistor för kollektivtrafikanläggningar och trafiksäkerhet och miljö på 

kommunala gator i Östra Göinge kommun 2016-2018. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket arbetar med planer för statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder och 

trafiksäkerhetshöjande samt miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator. Rullande 3-

årsplaner upprättas med årlig möjlighet för kommuner att lämna förslag till justeringar samt 

nya åtgärder för kommande år i den 3-åriga verksamhetsplanen. Den 4 juni fick kommunen 

underlag från Trafikverket för revideringar och ansökan för åren 2016-2018. Senaste 

ansökningsdag är 2015-09-18.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram och skickat ansökan med reviderad objektslista 

till Trafikverket och Skånetrafiken med utgångspunkt från tidigare års ansökan samt 

kommunens översiktliga planering för åren 2016-2018. Kommunens pågående dialog med 

Region Skåne, Trafikverket och Skånetrafiken om förbättringar på väg 19 för bland annat 

busstrafiken utgör också underlag för ansökan. Bidrag utgör högst 50 procent av total 

kostnad. Ansökan till Trafikverket och Skånetrafiken redovisas. 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-09-01 

 Ansökan om statlig medfinansiering – ärende TRV 2015/38409 av 2015-08-31 

 Skrivelse Trafikverket 2015-06-04 
 
 

Beslutet skickas till: 

Monika Ericsson 

Kenneth Liedman 
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§ 82 
 

Yttrande gällande "En ny regional planering - ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning" (SOU 2015:59) 
Dnr: KS 2015/01034 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen yttrar sig enligt förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har tagit del av och beretts möjlighet att lämna synpunkter på 

rubricerade betänkande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad 2015-09-07 

 Förslag till yttrande 2015-09-07 

 Remiss från Näringsdepartementet, 2015-07-02 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Näringsdepartementet 
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§ 83 
 

Svar på Motion - Årskort för pensionärer 
Dnr: KS 2015/00570 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in motion om att Östra Göinge kommun ska erbjuda gratis 

kollektivtrafik i kommunen och angränsande kommuner till personer som har fyllt 70 år. 

  

Förslag till svar 
När mål- och resultatplanen behandlades i kommunfullmäktige, 2015-06-17 § yrkade Mats 

Rosenqvist (SD) att det skulle budgeteras för seniorkort för nämnd målgrupp gällande fria 

resor i kommunen. 

Kommunfullmäktige avslog detta yrkande och med anledning av detta föreslås att motionen 

avslås.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-15 

 Motion 2015-04-10 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 84 
 

Svar på motion - Broddar till pensionärer 65 år och till andra 
med fysiskt handikapp 
Dnr: KS 2015/00621 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in motion om att Östra Göinge kommun ska erbjuda gratis 

broddar till personer över 65 år och till andra med fysiskt handikapp. 

 

Förslag till svar 
När mål- och resultatplanen behandlades i kommunfullmäktige, 2015-06-17 § yrkade Mats 

Rosenqvist (SD) att det skulle budgeteras för inköp av broddar till nämnda målgrupper. 

Kommunfullmäktige avslog detta yrkande och med anledning av detta föreslås att motionen 

avslås.  
 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-09-15 

 Motion 2015-04-20 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mats Rosenqvist (SD) 
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§ 85 
 

Svar på revisionsrapport - Folkhälsa - samverkan om barns 
och ungas hälsa 
Dnr: KS 2015/00412 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående svar till revisorerna 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, redovisas i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsrapporten ” Folkhälsa – samverkan om barns och ungas hälsa” har varit överlämnad 

till produktionen för synpunkter.  

Revisionsrapporten har tillkommit som ett samarbete mellan revisorerna i Region Skåne och i 

kommunerna Burlöv, Östra Göinge, Perstorp, Höör, Kristianstad, Skurup, Staffanstorp, 

Bromölla, Landskrona Ängelholm och Ystad. 

I rapporten konstateras att det pågår ett omfattande arbete för att stödja barn och ungdomars 

utveckling både i Region Skåne och i de skånska kommunerna. Regionens insatser är enligt 

rapporten spridda över regionen och med detta kan insatserna anses likvärdiga inom Skåne. 

Vad gäller kommunernas folkhälsoinsatser är dessa utformade på olika sätt; 

folkhälsoplanerare finns i 2/3 delar av kommunerna och styrdokument för folkhälsoarbete 

finns i lite mindre är hälften av Skånes kommuner. Därmed ser samverkansarbetet olika ut i 

Skånes olika delar och är beroende av respektive kommuns ambition. 

 

För Östra Göinge kommun beskrivs den interna samverkan mellan tjänstemän fungera bra. 

Problemområden som beskrivs är stor personalomsättning inom socialtjänsten och att 

förebyggande arbete bygger på personliga kontakter. 

 

Rapporten listar ett antal utvecklingsområden som identifierats varav ett antal har bäring på 

Östra Göinge explicit: 
- Den politiska styrningen och ledningen inom folkhälsoområdet. 
- En övergripande plan för folkhälsofrågor eller motsvarande saknas. 
- Tjänsteman ansvarig för folkhälsofrågor bör få ett tydligare uppdrag. 
- Det saknas uppföljningsmått i vilken mån verksamheterna tar hänsyn till 

barnkonventionen i respektive verksamhet. 
- Mål och indikatorer i övrigt som explicit omfattar barn och unga. 
- Samverkan med Region Skåne i barnrättsfrågor bör stärkas. 
- Östra Göinge kommun bör överväga att starta en familjecentral i samverkan med de 

lokala BVC- och MVC-verksamheterna. 
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Forts. § 85 
 

Förslag till svar 
Det är värt att notera att revisorerna i ett mera övergripande perspektiv konstaterar att Östra 

Göinge kommun i likhet med flera nordostskånska kommuner har en god samverkan för de 

barn och unga som har en psykisk ohälsa. Samtidigt identifieras problem och 

utvecklingsområden, enligt ovan, för vilka följande svar respektive synpunkter lämnas: 
 
- Rapportens frågeställningar kring politisk styrning och ledning och som en del av 

detta en folkhälsoplan eller motsvarande torde vara besvarade med den av 
kommunstyrelsen fastställda strategin ”En bra start i livet (0-20 år)”.  Även i 
kommunens översiktsplan finns ett avsnitt om folkhälsans betydelse för en god 
samhällsutveckling och vice versa.  

- Beträffande samverkan avseende frågor som barnrättsfrågor, är den vanliga ordningen 
att Region Skåne är initiativtagare och ett flertal kommuner inbjudna. Östra Göinge 
deltar givetvis i sådan samverkan. I den mån bilateral samverkan med regionen skulle 
erfordras, tar kommunen givetvis initiativ till sådan. 

- Som revisorerna redan konstaterat arbetar kommunen redan med att ta fram mål och 
indikatorer avseende barns kunskapsutveckling.  Detta arbete är under utveckling. 
Vad gäller ”mjuka” värden som trivsel och liknande används nationella eller regionala 
enkäter för uppföljning. Exempel på detta är den återkommande folkhälsoenkäten. 

- Revisorerna lämnar förslaget att kommunen bör inrätta en familjecentral. Frågan har 
aktualiserats tidigare och enligt vad kommunen bedömer så måste en familjecentral ha 
gångavstånd eller kollektivtrafik i nära anslutning för att frekventeras. Antalet 
kommuninvånare som har dessa förutsättningar gör det ytterst tveksamt om utfallet 
står i rimlig proportion till den kostnad som betingas av de i centralen ingående 
komponenterna d v s öppen förskola med personal, socialsekreterare, BVC och MVC. 
Hade kommunen haft en (1) större centralort hade frågan varit enklare att hantera. 
För närvarande planeras istället en verksamhet med ”familjestödjare” där barn och 

familjer ska kunna fångas upp i ett tidigt skede och få hjälp och stöd i hemmet. 

Samverkan kommer härvid att ske mellan kommunens socialtjänst/öppenvårdsenhet 

och skola/förskola. 
- Revisorernas synpunkt att ansvarig tjänsteman bör få ett tydligare uppdrag har 

resulterat i att uppdraget tydliggjorts i samband med den nyrekrytering som just har 
skett. 

 

Avslutningsvis bör tydliggöras att samtliga verksamheter har ett uttalat ansvar att arbeta med 

folkhälsofrågor, vilket också sker på samtliga nivåer. Därför noteras med tillfredställelse att 

revisorerna har uppmärksammat detta och i de fall där ytterligare kan göras, inte minst med 

utgångspunkt från revisionsrapporten, kommer arbetet att fortsätta. 

 

Beslutet skickas till: 

Bengt Gustafson, produktionschef 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

 
 

 


