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§ 11 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen januari 2016 
Dnr: KS 2016/00018 

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 januari 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-06 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 januari 2016 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 12 
 

Årsredovisning 2015 
Dnr: KS 2016/00215 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncer-

nen (sammanställd redovisning) för 2015. 

Årets resultat för kommunen är 43,5 miljoner kronor, vilket är 23,9 miljoner kronor bättre än 

föregående år och 30,3 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheterna visar överskott på 

5,2 miljoner kronor, vilket består av underskott främst inom stöd och omsorg samt överskott 

på kommunchefen. Finans står för största delen av överskottet, 25,1 miljoner kronor, vilket 

till största delen beror på extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Kostnaderna 

för flyktingsituationen finns dock i verksamheten. Det är då möjligt att avsätta 14,7 miljoner 

kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven, som då kommer uppgå till 37,1 miljoner 

kronor. 

Nettoinvesteringarna uppgår till 64,0 miljoner kronor, men låneskulden är oförändrad 67,3 

miljoner kronor. De likvida medlen ökade året med 75,4 miljoner kronor och var vid 

årsskiftet 110,9 miljoner kronor. 

Av kommunens 20 verksamhetsmål är 18 helt eller delvis uppfyllda. De finansiella målen är 

uppfyllda. 

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har ökat något och var för 2015 5,66 %. 

Antalet årsarbetare har minskat med 6,4 till 824,3. 

 

Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kom-

munen, Göingehem AB, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB samt dess 

dotterbolag AB Östra Göinge Fastighet nr 1 och kommunens andel i Östra Göinge 

Renhållnings AB och Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Kommunkoncernens resultat uppgår 

till 46,0 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-06 

 Årsredovisning 2015 
 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 7/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 12 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 13 
 

Uppföljning av intern kontroll 2015 
Dnr: KS 2015/00744 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 och överlämnar 

den till kommunfullmäktige 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fastställd intern kontrollplan för år 2015 ska uppföljningar göras inom 

kontrollområdena verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi. Sammanfattningsvis är den 

interna kontrollen god. Rapport för respektive område enligt den interna kontrollplanen 

bifogas detta ärende.  
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-06 

 Uppföljning av intern kontroll styr och ledningssystemet 

 Kvalitetsberättelse förskola och grundskola 

 Kvalitetsberättelse vård och omsorg 

 Intern kontroll lönerapporteringsprocessen 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 14 
 

Intern kontrollplan 2016 
Dnr: KS 2016/00217 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar anta den interna kontrollplanen för 2016 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild 

plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från 

väsentlighets och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med 

tertialuppföljningar och bokslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-06 

 Intern kontrollplan – kommunstyrelsen 2016 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef 

Ulla Wram, verksamhetschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 15 
 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2015. 
Dnr: KS 2016/00276 
 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2016-02-15 

 Rapport Uppföljning SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att säkerställa 

att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet samt 

enligt de rutiner och policys som finns i Östra Göinge kommun. Den årliga uppföljningen ska 

även ge svar på om verksamheten uppfyllt sina arbetsmiljömål och genomfört åtgärder enligt 

handlingsplanen. En annan del som uppföljningen ska belysa är hur arbetsmiljöarbetet är 

organiserat och om uppgiftsfördelningar stämmer. Uppföljningen kan därför ses som en 

revision av arbetsmiljöarbetet i syfte att se vilka ytterligare förbättringar som kan göras. 

Formellt regleras uppföljningen i AFS 2001:1 11§. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den årliga uppföljningen kommer till stånd. Detta i syfte 

att få en samlad bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom Östra Göinge 

kommun. Det är sedan i respektive enhet/verksamhet som uppföljningen genomförs. All 

uppföljning skall ske i samverkan. 

 

I årets uppföljning som är kommunens tredje uppföljning sedan 2013 kan man i generella 

drag konstatera att samtliga verksamheter ger arbetstagare och skyddsombud möjlighet att 

medverka i arbetsmiljöarbetet. Kommunen har uppdaterat sina skriftliga rutiner av SAM och 

säkerställt att arbetsmiljöpolicy, rutiner och riktlinjer är väl kända av alla medarbetare. 

Fortsatt revidering och uppdatering av rutiner och riktlinjer kommer att ske regelbundet 

framöver. De flesta verksamheter undersöker arbetsförhållandena och bedömer riskerna för 

att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet genom skyddsronder, 

enkäter och risk- och konsekvensanalyser, dock kan kommunen även fortsättningsvis bli 

bättre på att genomföra generella riskanalyser, skriva handlingsplaner samt säkerställa och 

följa upp handlingsplaner.  

 

 

 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf
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Forts.§ 15 

 

 

Någon verksamhet har på grund av många chefsbyten inte haft möjlighet att genomföra 

medarbetarsamtal till samtliga anställda.  

 

Många verksamheter efterfrågar ett års-hjul för arbetsmiljöarbete. De efterfrågar ett hjul som 

är mer levande hela året utifrån SAM med dokument där man skriver efterhand om t.ex. 

generella riskanalyser som har genomförts. Dokumentet blir ett bra verktyg för chef att se att 

man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.  

 

Några verksamheter efterfrågar mer generella utbildningsinsatser i hot och våld samt 

ergonomi. 

 

Flertalet verksamheter poängterar vikten av medarberansvar och kommer fortsätta arbeta för 

att tydligagöra medarbetarens roll i systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
 

 

 

Beslutet skickas till: 

Katarina Brännlund, HR-chef 
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§ 16 
 

Användande av ränteswappar i Göingehem AB 
Dnr: KS 2016/00262 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner att Göingehem AB använder ränteswappar för max 85 

% av sin lånestock 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nuvarande finanspolicy (§101 KF 1999-10-21) innehåller reglering av 

användning av ränteswappar. En ränteswap är en finansiell transaktion mellan två parter som 

innebär att de byter räntebetalningsströmmar med varandra, dvs byte av rörlig ränta till fast 

ränta eller ifrån fast till rörlig ränta. Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 (§177) om att 

godkänna att Göingehem AB använder ränteswappar för 50 miljoner kronor.  

 

Göingehem AB inkom 2016-02-05 med en skrivelse ”Begäran om medgivande från 

Kommunstyrelsen avseende villkor för långsiktig finansiering för Göingehem AB:s 

nyproduktion av bostäder” med en begäran om att få använda ränteswappar för upp till 85 % 

av lånestocken. Syftet är att komplettera alternativen rörlig eller bunden ränta med 

möjligheten att använda ränteswappar för att säkra så låga räntekostnader som möjligt. Detta i 

sin tur för att kunna genomföra den plan för nyproduktion för 2016-2019 som är framtagen. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-17 

 Göingehem AB:s skrivelse ”Begäran om medgivande från Kommunstyrelsen 

avseende villkor för långsiktig finansiering för Göingehem AB:s nyproduktion av 

bostäder” 
 
 

Beslutet skickas till: 

AB Göingehem 
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§ 17 
 

Inrättande av gemensamt ägt IT-bolag 
Dnr: KS 2016/00337 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige antar förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 

gällande av Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner gemensamt ägt IT-bolag.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har genom en avsiktsförklaring gemensamt ställt 

sig bakom att bilda ett kommunalt IT-bolag. Av denna förklaring framgår att syftet är att 

skapa en gemensam driftsorganisation av de interna IT-verksamheterna. Bolagets verksamhet 

ska bestå i att tillsammans med ägarna förvalta och utveckla denna verksamhet i syfte att 

erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ förvaltning av infrastruktur, applikationer och 

telefoniplattform. Ägandet av bolaget ska fördelas lika mellan de berörda ägarkommunerna. 

Till bolaget överförs personal och utrustning som behövs för drift av kommunernas IT-

verksamheter. 

Med anledning av att ägarna har arbetat fram nödvändiga handlingar föreligger nu 

förutsättningar att bilda det gemensamt ägda bolaget. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-23 

 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Ägarkommunerna 
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§ 18 
 

Gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2016/00292 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige fastställer förslag till gemensamt ägardirektiv för de helägda 

bolagen.  
 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till ändring av gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag i 

Östra Göinge kommun, inför bolagstämmor 2016. Föreslagna förändringar är i princip av 

redaktionell karaktär och innebär i huvudsak att terminologin i direktivet anpassats för att 

stämma med vissa justeringar i kommunens styrmodell. Föreslagna ändringar är markerade 

med kursiv text i bifogat förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-17 

 Förslag till Gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag i Östra Göinge 

kommun 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunens helägda bolag 
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§ 19 
 

Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 
Dnr: KS 2016/00292 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Göingehem 

AB.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Göingehem AB, inför bolagsstämma 2016. 

Föreslagna ändringar är till viss del ändrad terminologi som följd av anpassning till 

justeringar av kommunen styrmodell. Terminologin har också anpassats till att kommunen i 

sitt arbete med ortsutveckling och fysisk planering medvetet valt att tala om byar i stället för 

tätorter.  

 

I övrigt föreslås i huvudsak följande: 

 

En något ändrad skrivning avseende bolagets ändamål föreslås som innebär en mer aktiv roll 

som kommunens redskap för att driva byautvecklingen i kommunen.  

 

Bolaget får ett särskilt uppdrag att under de kommande fyra åren bygga minst 120 nya 

bostäder med prioritet på byarna längs riksväg 19. Miljövänliga lösningar och hög kvalitet 

skall prägla bolagets nybyggnation. 

 

Avkastningskravet höjs något från 4,5 % till minst 5 % på genomsnittligt eget kapital. 

 

Det förtydligas att kommunens miljömålsprogram skall vara styrande för bolagets arbete med 

klimat- och miljöfrågor. 

 

När det gäller bolagets rapportering till ägaren skall Göingehem årligen fördra 

årsredovisningen i kommunfullmäktige. 

 

I bifogat förslag till nytt ägardirektiv har föreslagna förändringar markerats med kursiv text.  

 

Ett par smärre strykningar i nuvarande ägardirektiv föreslås också. Därför bifogas även nu 

gällande ägardirektiv till beslutsunderlaget som jämförelse. 
 

Beslutsunderlag 

 Förslag till nytt ägardirektiv för Göingehem AB 

 Nu gällande särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 
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Forts. § 19 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunens stämmoombud 

Göingehem AB 
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§ 20 
 

Val av ombud till bolagsstämmor för gemensamt ägt IT-
bolag 
Dnr: KS 2016/00338 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen utser Patric Åberg, Broby till ombud och Ann Ahlbin, Knislinge 

till ersättare i bolagsstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden 2016 – 

2018.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har beslutat att bilda ett gemensamt ägt IT-bolag. 

Respektive ägare ska utse ett ombud och ersättare till bolagsstämmor för perioden 2016 - 

2018 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-23 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Ägarkommunerna 

Bolagsombud 
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§ 21 
 

Handläggningsordning och mall för redovisning av hur 
partistödet har använts 
Dnr: KS 2016/00170 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige godkänner handläggningsordning och mall för redovisning av 

partistödets användning och granskningsintyg/rapport. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt nya regler i Kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. De nya 

reglerna gäller från och med mandatperioden 2014, vilket innebär att det första år som ska 

redovisas är 2015. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december.  

 

Partierna ska dessutom utse en särskild granskare som ska intyga att redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur partistödet har använts. Redovisning och granskningsrapport ska ges 

in till kommunfullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Det innebär att 

redovisning och granskningsrapport, som avser 2015, ska vara kommunfullmäktige tillhanda 

senast 30 juni 2016.  

 

Med partiernas redovisningar som underlag ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

utbetalning av partistöd. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut, för nästföljande 

år, till parti som inte lämnat in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. 

Kommunfullmäktige har fattat sådant beslut i samband med att reglerna för lokalt partistöd 

senast reviderades. 

 

Eftersom partistödet utbetalas i förskott och partierna inte behöver lämna redovisning för 

2015 förrän i juni 2016 kommer det att bli en fördröjning innan partistödet kan begränsas i 

förhållande till ett parti som inte fullgjort sin redovisningsskyldighet.  

 

Syftet med de nya reglerna är att åstadkomma en större öppenhet kring partistödet. En ökad 

öppenhet kan i sig bidra till att stödet verkligen används som det är tänkt och bidrar dessutom 

till att stärka stödets legitimitet hos medborgarna, menar lagstiftaren. Avsikten är däremot 

inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning skall innehålla en så kallad 

”materiell prövning” av hur ett enskilt parti har använt sitt partistöd. Själva innehållet i 

redovisningen skall alltså inte utgöra grund för beslut att inte betala ut partistöd. Syftet med 

de nya reglerna är i stället att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för 

medborgarna genom den offentlighet som följer av att ärendet behandlas i fullmäktige. 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 19/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 21 

 

 

Varken lagstiftning eller förarbeten innehåller särskilt mycket information om vad redovis-

ningen av partistödets användning ska innehålla, eller hur den ska utformas. Det finns dock 

vissa vägledande uttalanden i propositionen. Där framhålls som väsentligt att redovisningen 

verkligen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Allt partistöd ska redovisas, både 

det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt har sparats från tidigare år. 

Partierna behöver dock inte redovisa stöd som mottagits före det att bestämmelserna ska 

tillämpas, vilket betyder att partistödet för 2014 inte behöver redovisas. 

 

Redovisningen måste utgå från syftet med partistödet så som det redovisas i 2 kap. 9 §. kom-

munallagen. Där sägs att det är …”ett stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i 

den kommunala demokratin …” Stödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar 

sig till kommunmedlemmarna. I förarbetena till lagändringen framhålls att redovisningen 

behöver innehålla mer än bara ett allmänt uttalande om att stödet använts för att stärka 

partiets ställning i den lokala demokratin, eftersom ett sådant uttalande bara är ett påstående 

som inte i sig ger något stöd för att det är riktigt. För att styrka detta krävs något fler detaljer. 

Särskilt framhålls att det bör ”… framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 

partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen … samt vilka motprestationer som i 

så fall har erhållits.”  

 

Enligt 2 kap 11 § kommunallagen ska ett parti som mottagit partistöd utse en särskild 

granskare som ska granska om partiets redovisning ger ”… en rättvisande bild av hur motta-

garen har använt partistödet.”  Det är däremot inte granskarens uppgift att uttala sig om an-

vändningen stämmer med ändamålet för partistödet. Granskningsrapporten bör enligt förar-

betena också innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket 

material som legat till grund för granskningen. Därigenom ges utomstående en möjlighet att 

värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om redovisningen ger en rättvisande 

bild. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  

 

Det har inte ansetts nödvändigt att lagreglera vilka skyldigheter partiföreningens styrelse har 

att bistå och lämna upplysningar till den särskilda granskaren. Däremot sägs i propositionen 

till lagändringen att en utgångspunkt bör vara att den särskilda granskaren får tillgång till rä-

kenskapsmaterial, styrelseprotokoll, och andra handlingar av betydelse i samma utsträckning 

som föreningens revisor. I propositionen framhålls också att man i de flesta fall får anta att 

granskningen sköts av den lekmannarevisor som granskar partiföreningens redovisning på 

föreningsstämmans uppdrag. 

 

Handläggningsordning 

Fullmäktiges planeringsberedning (PPB) har tagit fram en mall som stöd för partiernas arbete 

med redovisningen och för att den samlade redovisningen ska bli enhetlig och överskådlig. 

Mallen innefattar också utrymme för granskningsintyg/rapport från den särskilda granskare 

som respektive parti utser. Kommunfullmäktige föreslås i detta ärende att godkänna mallen 

för partiernas redovisning och granskningsintyg/rapport. 

 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 20/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 21 

 

 

Partierna ska därefter använda sig av mallen i sin redovisning av hur partistödet använts. Som 

ovan nämnts ska redovisningar och granskningsrapport vara kommunfullmäktige tillhanda 

senast den 30 juni 2016. Rent praktisk ombesörjs detta genom inlämning av redovisning och 

granskningsrapport till registrator vid Ledningsstöd och Service. Det är viktigt att 

handlingarna inkommer i tid. Kommunfullmäktige har i Regler för kommunalt partistöd i 

Östra Göinge kommun (§ 5) beslutat att partistöd inte ska utbetalas för nästföljande år om 

redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid. 

 

Ärendet om redovisning av partistödets användning bereds efter sommaruppehållet och 

redovisas för kommunfullmäktige i oktober/november i samband med beslut om utbetalning 

av partistöd för efterföljande år. På så vis uppnås en samordning med budgetprocessen och 

den tidpunkt då kommunfullmäktige beslutar om budget för de förtroendevaldas verksamhet. 

Rent administrativt kan utbetalningen därefter, på samma sätt som tidigare, verkställas genom 

en förskottsutbetalning i februari efterföljande år.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 

 Mall för redovisning av partistödets användning och granskningsintyg/rapport 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 21/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 
 

Principbeslut avseende kommunens representation i 
styrelsen för Göingebygdens trygga hem 
Dnr: KS 2016/00275 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige fattar principbeslut om att följande befattningar/kompetenser 

skall representera kommunen i den kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens 

trygga hem: 

 

Styrelsepost 

 

Ordinarie ledamot Ersättare 

Styrelseplats, 1 tillika 

ordförande i föreningen 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande 

Kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande 

Styrelseplats 2 Ekonomichef Kommunchef 

Styrelseplats 3 Fastighetschef Verksamhetschef Äldreomsorg 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att, tillsammans med Riksbyggen, bilda den 

kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. Föreningen skall äga och 

förvalta vård- och omsorgsboende som upplåts till kommunen invånare med kooperativ 

hyresrätt. Konstituerande föreningsstämma planeras till mars 2016. Kommunen skall innan 

dess utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till föreningens styrelse. Dessa skall sedan 

anmälas vid den konstituerande föreningsstämma, då föreningen bildas.  

 

Det har ansetts angeläget att fastslå någon princip för vilka befattningar eller kompetenser 

som bör kunna komma i fråga för att representera kommunen i föreningens styrelse som 

ledamöter respektive som ersättare. Under den beredning som föregick beslutet att bilda den 

kooperativa hyresrättsföreningen har nämnts att kommunen bör inneha ordförandeposten i 

styrelsen samt vara representerad av någon som kan bevaka kommunens ekonomiska 

intressen samt av någon med verksamhetsanknytning. Mycket av arbetet i styrelsen kommer 

att beröra fastighetsförvaltning och dess koppling till verksamhetens utveckling varför 

kompetens inom något eller båda av dessa områden skulle kunna bidra positivt till ett bra 

styrelsearbete. 

 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 22/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 22 

 

 

Detta ärende avser principbeslut avseende vilka befattningar eller kompetenser som bör 

kunna komma ifråga för att representera kommunen i föreningens styrelse. 

Kommunfullmäktige måste därutöver fatta ett särskilt beslut i vilket de personer som faktiskt 

skall representera kommunen namnges.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Göingebygdens trygga hem 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 23/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 
 

Turordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 
Dnr: KS 2016/00270 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige antar föreslagna turordningsregler för inkallande av ersättare i 

kommunstyrelsen, nämnder, utskott och helägda kommunala bolag 

 I delägda kommunala bolag och gemensamma nämnder regleras inkallande av ersättare i 
särskild ordning genom bolagsordning och/eller ägardirektiv, eller andra lämpliga 
styrdokument, beroende på de specifika förutsättningar som gäller för vart och ett av 
dessa organ.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen 6 kap 10 § framgår att fullmäktige skall besluta om ersättarnas 

tjänstgöring i nämnderna, vilket inkluderar kommunstyrelen som också är en nämnd. 

Kommunfullmäktige fattade ett sådant beslut i januari 2015 men det har därefter framkommit 

att detta beslut behöver förtydligas. I gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag 

sägs att kommunfullmäktige skall fastställa i vilken ordning ersättare i bolagens styrelse skall 

inträda vid förfall för ordinarie ledamot. Sådant beslut har ännu inte fattats av 

kommunfullmäktige. 

Turordningsregler för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen, nämnder, utskott 

och helägda kommunala bolag 

Av ovanstående anledning föreslås att ersättare i styrelse, nämnd, utskott och helägda 

kommunala bolag, valda för mandatperioden 2015-2018, ska kallas till tjänstgöring enligt 

följande regler: 

- I första hand ersättare tillhörande samma parti, varvid skall gälla att ersättare vald på 

samma plats, som den frånvarande ordinarie ledamoten, skall kallas först, 

- I andra hand ersättare tillhörande samma parti i den ordning de valts till ifrågavarande 

organ, 

- I tredje hand ersättare tillhörande samma valsamverkansgrupp (M+C+FP+KD+MP), 

(S+V), respektive SD varvid skall gälla att ersättare vald på samma plats, som den 

frånvarande ordinarie ledamoten, skall kallas först och därefter i den ordning de valts 

till ifrågavarande organ, 

- I fjärde hand ersättare i den ordning de valts till ifrågavarande organ. 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 24/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 23 

 

Skulle under mandatperioden ersättare avsäga sig sitt uppdrag, ska den nya ersättaren väljas 

in på den avgåendes plats. 

 

Delägda bolag och gemensamma nämnder 

När det gäller delägda kommunala bolag och gemensamma nämnder bör inkallande av 

ersättare regleras i särskild ordning genom bolagsordning och/eller ägardirektiv, eller andra 

lämpliga styrdokument, beroende på de specifika förutsättningar som gäller för vart och ett av 

dessa organ.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 25/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 
 

Val av stämmoombud till konstituerande föreningsstämma i 
Göingebygdens trygga hem 
Dnr: KS 2016/00306 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen utser Patric Åberg (M) till ombud och Ann Ahlbin(S) till ersättare i 

föreningsstämmor rörande Göingebygdens trygga hem under perioden 2016-2018.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att, tillsammans med Riksbyggen, 

bilda/stifta den kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem. Avsikten är att 

föreningen bildas vid konstituerande föreningsstämma under mars eller april 2016. 

Kommunstyrelsen skall utse ett ombud och en ersättare till föreningsstämmor i 

Göingebygdens trygga hem för perioden 2016-2018.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Stämmoombud och ersättare 

Riksbyggen 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 26/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 
 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2016 
Dnr: KS 2016/00242 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Till ombud på föreningsstämma år 2016 i Kommuninvest ekonomisk förening utses 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sofia Nilsson (C) med Marcus Jeppsson (S) 
som ersättare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ombud till föreningsstämma år 2016 med Kommuninvest 

ekonomiska förening. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-02-15 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Patric Åberg 

Ann Ahlbin 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 27/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 
 

Revidering av trafikförsörjningsstrategi 
Dnr: KS 2015/01733 

Ledningsutskottets beslut 

 Ledningsutskottet fastställer riktlinjer för projektplan.  

 

Beslutsnivå  
Ledningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett ledningsutskottet i uppdrag arbeta fram en revidering av den 

nuvarande trafikförsörjningsstrategin. För arbetets genomförande ska en projektgrupp 

tillsättas och riktlinjer för en projektplan fastställas. 

 

En projektplan tas fram av projektgruppen och bör ha följande övergripande riktlinjer: 

 Förtydligande av det organisatoriska ansvaret i kommunförvaltningen 

 Tydliga kopplingar till motsvarande arbete/projekt i Region Skåne respektive Skåne 

Nordost. 

 Strategiska ställningstagande rörande; 

 Väg 19 – koppling mot Kristianstad 

 Väg 119 

 Trafiksäkerhet och genomfart i kommunens större byar 

 GC-leder 

 Kollektivtrafik – superbussar, landsbygdstrafik och skolskjutsar 

 Den reviderade trafikförsörjningsstrategin bör vara klar för beslut juni 2016 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-16 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 28/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 
 

Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag 
Dnr: KS 2016/00271 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun hel- eller deläger 7 aktiebolag – Göingehem AB, Östra Göinge 

kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge 

Vattentjänst AB, Kristianstads Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Vid 

bolagens årstämmor representeras kommunen av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Till 

stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2016-02-15 

 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årsstämmor 2016 
 
 

Beslutet skickas till: 

Ombuden i kommunala bolag 

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 

Ordförande och VD i Göingehem AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra 

Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 29/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 
 

Försäljning av Högsma 1:47 och Högsma 1:50 
Dnr: KS 2016/00127 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheterna Högsma 1:47 och Högsma 1:50       

enligt villkor i förslag till köpekontrakt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun äger fastigheterna Högsma 1:47 och Högsma 1:50, fastigheterna är 

idag bevuxna med träd. Ägarna till grannfastigheten Högsma 1:32 vill köpa fastigheterna. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att fastigheterna inte har något allmänintresse och 

förslår därför att Högsma 1:47 och Högsma 1:50 säljs. Samhällsbyggnadsavdelningen har 

haft samråd med kommunens skogsförvaltare. Marknadsvärdet bedöms till 40 000kr. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-01-26 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss med utmärkning av Högsma 1:47 och Högsma 1:50 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kenneth Liedman 

Henrik Arvidsson 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 30/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 
 

Försäljning av Tranbäret 1-9 
Dnr: KS 2016/00132 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja bostadsfastigheterna Tranbäret 1,2,3,4,5,6,7,8 och 

9 till Boskapa Bygga AB till priset av 550 kr/kvm BTA-yta. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Boskapa Bygg AB söker tomtmark i Knislinge för att uppföra kedjehus. Bolaget vill köpa 

fastigheterna Tranbäret 1-9 för detta ändamål. Fastigheterna omfattar totalt 4867 kvm. 

 

Bolaget avser att uppföra fyra stycken kedjehus med vardera tre stycken lägenheter. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer marknadsvärdet på fastigheterna till 550 kr/kvm 

BTA-yta. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer i samråd med företaget att planera för att 

en lämplig yta av fastigheterna blir bebyggd. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningen tjänsteskrivelse 2016-01-26 

 Kartskiss med utmärkning av Tranbäret 1-9 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Kenneth Liedman 

Henrik Arvidsson 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 31/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 
 

Detaljplan för Agneberg 1, antagande. 
Dnr: KS 2015/01059 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslagt till detaljplan för Agneberg 1  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 
 

Sammanfattning av ärendet  

Antalet barn i förskola och grundskola i Hanaskog har under de senaste åren ökat markant. 

Detta får till följd att hela Kviingeskolan måste friställas för skolans behov. Det innebär att 

nya lokaler för förskolan måste skapas. Lokalisering av en ny förskola föreslås i kvarter 

Agneberg. Närheten till Kviingeskolan ger en sammanhållande och flexibel lösning för hela 

förskole- och grundskoleverksamheten. Gällande detaljplan 1989 medger bostadsändamål i 

två våningar varför planen måste ändras till S skola och förskola. Marken ägs av kommunen. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning där enbart synpunkter av mindre 

karaktär  inkom. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 

 
 
 
 

Beslutet skickas till:  

Linnea Widing, planarkitekt 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 32/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 
 

Beslut att anta detaljplan för Västanvid, Knislinge 
Dnr: KS 2015/01721 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för Sexmannen 2 m.fl., 

Knislinge. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt attraktivt boende med närhet till handel, service och kollektivtrafik är en viktig del i 

utvecklingen av Knislinge. Genom att möjliggöra för centrumnära boende kan bykärnan 

stärkas, en viktig del i arbetet med att trygga byns långsiktiga hållbarhet. Enligt Knislinges 

fördjupade översiktsplan ska det aktuella planområdet förtätas med bostäder och det 

befintliga äldreboendet ska utvecklas. 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bygga ut äldreboendet Västanvid i Knislinge 

samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till äldreboendet.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-01-13 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till:  

Johanna Kihlström, planarkitekt 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 33/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 
 

Detaljplan för Exelsior 6 och 7, Knislinge 
Dnr: KS 2015/01818 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan genom 

standard planförfarande, samt att samråda planförslaget med berörda. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem har inkommit med en förfrågan om ändring av detaljplan. För fastigheten 

Exelsior 6 och 7 i Knislinge gäller en detaljplan är från 1937 och en tomtindelningsplan. En 

stor del av fastigheten är prickmark där byggnad ej för uppföras. För att möjliggöra önskad 

byggnation behöver detaljplanen ändras.  
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 

 Kartbilaga 
 
 

Beslutet skickas till:  

Linnea Widing, planarkitekt 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-02-24 

Sida 34/34 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 
 

Detaljplan för kv Fogden, Knislinge. 
Dnr: KS 2016/00168 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan samt samråda 

denna.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

I den fördjupade översiktsplanen för Knislinge föreslås en förtätning av centrum. Som ett led 

i detta arbete ska kvarteret Fogden att ses över. Åtgärderna som föreslås är bland annat ett 

gemensamt parkeringstorg, nya miljöhus samt en ökad byggrätt med upp till 5 våningar för 

befintliga byggnader.  För att detta ska kunna genomföras måste gällande detaljplan ändras 

 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 

 Kartunderlag 
 
 

Beslutet skickas till:  

Linnea Widing, planarkitekt 
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