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Tid och plats: 

 

Onsdag den 20 april 2016, klockan 8:30-12:00 , Dönabergarummet, Läkarvillan 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Christina Panfalk (KD) 

Ann Ahlbin (S) 

Marcus Jeppsson (S) 

  

Ersättare: Hansson Emma (Liberalerna i Östra Göinge) 

Lars Lindbom (C) 

Anders Bengtsson (S) 

Daniel Petersén (S) 

  

Övriga närvarande:  

 

 

 

 

Justerare 

 

 

  

Justeringens utförande  

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

38 - 44 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare  
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-04-20 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Kerstin Wanstadius 

 

 

    

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-04-20 

Sida 4/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2016 
Dnr: KS 2016/00018 

Ledningsutskottets beslut 

 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 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-01 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 mars 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 39 
 

Rapport över årsuppföljning enligt LSO, LBE och LEH 
Dnr: KS 2016/00574 

Ledningsutskottets beslut 

  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), Lag om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE) och Lag om Extraordinära händelser (LEH). 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-03-23 

 Räddningstjänstens rapport 2016-03-21 
 

Beslutet skickas till: 

Claes Jansson, räddningschef 

Jonas Nilsson, brandingenjör 

Bertil Håkanson, beredskapssamordnare 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-04-20 

Sida 6/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 
 

Verksamhetsberättelse för kommunarkivet 2015 

Förslag till beslut 

 Verksamhetsberättelsen godkänns.  
 
 
Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsberättelsen redogörs för depåverksamheten och den utåtriktade verksamheten. 

Det kan konstateras att projektet med att så småningom kunna långtidsbevara digital 

information har närmat sig en lösning. 

I depåverksamheten är av intresse att de arkiverade handlingarna växer med omkring tolv 

hyllmeter årligen. Det finns ännu gott om plats för nyaccession. Vidare kan konstateras att 

intresset för att hämta upplysningar ur arkivet har ökat något för varje år och det är en trend 

som är välkommen, det är viktigt att källorna kommer till nytta både externt och internt. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunarkivets tjänsteskrivelse 2016-03-15 

 

 
Ärendet 

Utåtriktad verksamhet 

Förstudien om e-arkiv i Skåne Nordost färdigställdes i december 2014. Den presenterades av 

arbetsgruppen i Kristianstad 10 februari och i Hässleholm 27mars. 

Arbetet med att förbereda digitala arkiv för långsiktigt bevarande (s.k. e-arkiv) inom Skåne 

Nordost har fortsatt under året. Arbetet utmynnade i en rapport som lämnades till 

kommunchefsgruppen i december.  
 

25 februari deltog arkivarien i en konferens i Hässleholm om e-arkiv, arrangerad av 

Kommunförbundet Skåne. 

10 – 12 mars deltog arkivarien tillsammans med enhetschefen för administration och 

utredning Arkivforum i Stockholm. Det anordnades många intressanta föreläsningar om e-

arkiv och juridiken kring digital information. 

Under ett par dagar i mitten av september samlades kommunarkivarier i södra Sverige till 

arkivkonferens i Hässleholm där arkivarien deltog. 

 

Rådgivning har getts till LSS-handläggare, upphandlare av nytt journalsystem inom 

elevhälsovården samt vid besök på fritidsenheten. 
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Forts § 40 

Depåverksamhet 

Ordnings- och förteckningsarbetet i kommunarkivet har pågått fortlöpande under 

året. Hittills har ca 9 100 volymer registrerats i arkivprogrammet Visual, fördelade 

på 468 arkivbildare. I kommunarkivet förvaras nu 532 hyllmeter handlingar. De 

handlingar som ska gallras, till exempel verifikationer, har inte räknats med. 

 

Dessutom har följande arbetsuppgifter utförts (till och med 2015-12-30):  

 

 Mottagande av 59 leveranser omfattande 20,7 hyllmeter 
 Komplettering av 45 arkivförteckningar, omarbetning av fyra arkiv samt 

förtecknande av sju nya arkivbildare, bland andra Värestorps 
Folketshusförenings arkiv  

 Gallring av ca 17 hyllmeter handlingar, främst verifikationer äldre än tio år 
 Besvarande av 62 förfrågningar, interna och externa (alla förfrågningar som 

tar mer än 15 minuter i anspråk att besvara) 
 Åtta forskarbesök 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Maria Södergård, arkivarie 
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§ 41 
 

Upphävande av tomtindelning för Kv Balder och Kv Frigg 
Dnr: KS 2016/00589 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till tillägg för gällande stadsplan 

för Kvarteret Balder och Kvarteret Frigg 

 Kommunchefen får också i uppdrag att genom standard planförfarande samråda och 

granska planförslaget med berörda 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-03-30 

 Kartbilaga 
 

Beslutet skickas till: 
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§ 42 
 

Fördjupad översiktsplan för Broby, Samråd. 
Dnr: KS 2015/00185 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda.  

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 20150203 § 46 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett planförslag gällande en 

ändring av översiktsplanen för Broby. Sedan dess har medborgardialoger och andra samråd 

hållits för att få in ett brett underlag som ska ligga till grund för planförslaget. Planarbetets 

syfte är att ta fram en samlad bild för Brobys utveckling gällande infrastruktur, 

bebyggelseutveckling, näringsliv, rekreation och service.  

Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Broby ska ta avstamp i de 

strategier som den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2012, tog fasta på.  

Planen för byn kommer sedan att fungera vägledande vid nya detaljplaner och vid prövning 

av bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

 

Som ett sista steg i samrådsfasen ska en sammanställning av planförslaget ställas ut för att ge 

allmänhet och berörda myndigheter en möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Därefter arbetas dessa synpunkter in och planförslaget som sen ställs ut på granskning för att 

till sist antas av Kommunfullmäktige. 

  

 

 
 

Beslutet skickas till: 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-04-20 

Sida 10/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 
 

Fördjupad översiktsplan för Glimåkra 
Dnr: 2014/256 

Ledningsutskottets beslut 

  Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Den 2014-03-19 fick kommunchefen i uppdrag att påbörja arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen för Glimåkra. Planarbetets syfte är att ta fram en gemensam bild för 

Glimåkras utveckling gällande infrastruktur, bebyggelseutveckling, näringsliv, rekreation och 

service. Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Glimåkra tar avstamp i 

de strategier som den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2012, tog fasta på. Den 

fördjupade översiktsplanen för Glimåkra ska sedan vara vägledande vid nya detaljplaner och 

vid prövning av bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Glimåkra har bestått i bland annat insamling 

av information, dialogmöten med allmänheten och med Länsstyrelsen samt att sammanställa 

olika förutsättningar och analyser. Arbetet har resulterat i ett förslag till samrådshandling. 

Förslaget ska nu ställas ut för allmänt samråd för att ge allmänhet och berörda myndigheter 

en möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter arbetas dessa synpunkter in i 

planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Till sist antas den fördjupade 

översiktsplanen av Kommunfullmäktige. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen överlämnar härmed förslag till samrådshandling för fördjupad 

översiktsplan för Glimåkra, Östra Göinge kommun, till kommunstyrelsen för beslut om 

samråd.  

 

Samrådsförslaget kommer att slutredigeras av förvaltningen i enlighet med de anvisningar 

som ges vid KSLUs möte 2016-04-20 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-04 

 Samrådshandling för fördjupad översiktsplan för Glimåkra  

 
 

Beslutet skickas till: 
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§ 44 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av statlig ersättning för asyl- och 
flyktingmottagande 
Dnr: KS 2016/00454 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna med anledning av  

rubricerad revisionsrapport 

 

Beslutsnivå  
- Kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige för kännedom i samband med behandling av revisionsrapport 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat kommunens hantering av statlig ersättning för asyl och flykting-

mottagande. Resultatet av granskningen föreligger i form av en revisionsrapport med iaktta-

gelser och rekommendationer. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på de rekommen-

dationer som lämnas i rapporten. Fullmäktiges planeringsberedning har behandlat revisions-

rapporten vid sammanträde den 24 mars 2016 och önskar att den presenteras för kommun-

fullmäktige den 26 maj tillsammans med kommunstyrelsens svar. 

 

Svar på revisionsrapport 

Revisionsrapporten visar på väl fungerande rutiner kring ansökningsprocessen för ersätt-

ningar av kostnader för flyktingar, vilket bekräftar den bild som kommunen själv har av hur 

dessa uppgifter utförs i förvaltningen. Kommunen strävar efter att kontinuerligt förbättra an-

sökningar och utfall genom att löpande följa upp Migrationsverkets beslut om avslag på an-

sökta medel, vilket revisorerna också kunnat konstatera genom sin granskning. 

 

Revisorernas metod att arbeta med rekommendationer är ett bra arbetssätt som har goda för-

utsättningar att inom ramen för Göingemodellen bidra till kommunens arbete med kontinuer-

lig verksamhetsutveckling. Kommunen skulle välkomna ytterligare fokus på detta arbetssätt, 

inom ramen för en utvidgad och löpande dialog kring aktuella granskningsfrågor mellan revi-

son, ansvarig nämnd och kommunfullmäktige.  

 

När det gäller framförda rekommendationer i nu aktuell granskningsrapport kommenteras de 

i tur och ordning nedan: 
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Forts § 44 

 

Rekommendation:  
Upprätta processbeskrivning över hur rutinen för ansökningar till Migrationsverket fungerar, 

särskilt avseende grundskolan, där man i nuläget går miste om full ersättning. Processbe-

skrivningar medför att kommunen är mindre sårbar vid sjukdom eller personalförändringar. 

 

Kommentar: 

Förvaltningens bedömning är att redan idag är processen kring ansökningar till Migrations-

verket relativt säker och hanterbar vid sjukdom eller personalförändringar. Arbetet utförs av 

två ekonomer som har insikt i varandras arbete och kännedom om de rutiner som gäller. Men 

en processbeskrivning av det slag som revisorerna avser skulle säkert ytterligare bidra till en 

säker hantering och är dessutom helt i linje med det arbetssätt med ständiga förbättringar som 

är en del av Göingemodellen. En rutinbeskrivning kommer därför att tas fram under 2016.  

 

Rekommendation:  
Upprätta en sammanställning för Bildning och Överfömyndarenheten, samt uppdatera denna 

löpande, för att få en tydligare överblick över utestående belopp. 

 

Kommentar: 

En samanställning av det slag som revisorerna efterfrågar är redan upprättad för bildning. När 

det gäller Överförmyndaren avser ekonomienheten att under året föra en dialog med enheten 

Administration och utredning för att följa upp enhetens arbete med dessa frågor. 

 

Rekommendation 

Fortsatt uppföljning av avslag på ansökningar för att därmed förbättra utfallet. 

 

Kommentar: 

Kommunen har ingen avsikt att sluta följa upp Migrationsverkets beslut om avslag på ansök-

ningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05 

 Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- 

och flyktingmottagande 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

 




