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Tid och plats: 

 

Onsdag den 22 februari 2017, klockan 8:30-09:40 , Sal Dönaberga 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 8-10, § 15) 

Fidan Halitaj, ekonom (§§ 8-10, § 15) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Fredagen den 24 februari 2017 kl. 08:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

8 - 15 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-24 

Datum då anslaget tas ned 2017-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Bostadsförsörjning (10:00 – 11:55) 
Samhällsbyggnadschef Lina Rosenstråle och planeringsansvarig Tomas Carvonen diskuterar 

resultatet av det förra Kommunstyrelsesammanträdets arbete med bostadsförsörjning och hur 

kommunen går vidare med detta. 
 

Bussgata Broby (11:55 – 12:00) 
Samhällsbyggnadschef Lina Rosenstråle informerar om arbetet med att bygga en ny gata för 

busstrafik genom centrala Broby.  
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§ 8 
 

Uppföljning av intern kontroll 2016 
Dnr: KS 2016/00217 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016 

och överlämnar den till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för år 2016 ska uppföljningar göras inom 

kontrollområdena synpunktshantering, SFI, överförmyndare, stöd och omsorg, hemtjänsten 

samt ekonomi – upphandling. Rapporter för respektive område enligt den interna 

kontrollplanen bifogas detta ärende. Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 18 januari 2017 

 Uppföljning SFI 

 Uppföljning Stöd och omsorg 

 Uppföljning Hemtjänsten 

 Uppföljning Ekonomi – upphandling 

 Uppföljning Synpunktshantering & Överförmyndaren  
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 9 
 

Återanvisning av 2016 års investeringsprojekt 
Dnr: KS 2017/00222 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar att återanvisa 59 900 000 kronor från 2016 års 

investeringsprojekt till år 2017 enligt sammanställningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har begärt återanvisning avseende 2016 års investeringsprojekt med totalt 

59 900 000 kronor, till år 2017.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 31 januari 2017 

 Sammanställning över begärda återanvisningar av 2016 års investeringsprojekt 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 10 
 

Verksamhetsberättelse för kommunarkivet 2016 
Dnr: KS 2017/00042 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska bedöma verksamhetsberättelsen för kommunarkivet varje år. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 januari 2017 

 Verksamhetsberättelse, daterad den 9 januari 2017 
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§ 11 
 

Detaljplan för Knislinge 4:70 m.fl. 
Dnr: KS 2017/00149 

Ledningsutskottets beslut 

 Ledningsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Knislinge 4:70 i Knislinge med standardförfarande. Planförslaget ska samrådas och 

granskas med berörda parter. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 

EON har inkommit med önskemål om möjlighet till en mindre utvidgning av sitt 
verksamhetsområde angränsande till fastighetens södra del. I gengäld avstår EON den 
del av verksamhetens mark som löper längs Helgeå i planens östra del, åt kommunen. 
Regleringen underlättar möjligheten till rekreation i området längs med ån. I dagsläget 
medger planen Es (område för transformatorstation), och gränsar i söder till Ri 
(idrottsområde). I och med planarbetet undersöks behovet av ytterligare justeringar av 
användning inom detaljplaneområdet.  
 
Planförslaget bedöms inte vara av något större allmänt intresse, detta då det rör sig om 
en mindre reglering av planen för att bättre anpassas till kommunens såväl som EON:s 
behov. Därför bedöms det vara lämpligt att planförslaget hanteras som 
standardförfarande. 
 

Beslutsunderlag 

  Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 27 januari 2017 

 Kartbilaga 

 
Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson 

Jonas Rydberg 
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§ 12 
 

Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet 
Dnr: KS 2017/00195 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandling för tillfällig beredning om 

jämställdhet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har tagit fram ett förslag att tillsätta en till-

fällig beredning inom området jämställdhet inom kommunens ansvarsområden. Sakområdet 

kring jämställdhet ska belysas för att därigenom leda till aktiviteter som höjer kvaliteten i 

bemötande och service riktat till göingeborna. Målet är att uppnå och bibehålla ett jämställt 

bemötande och en samhällsservice utan osakliga skillnader i fördelning av resurser på grund 

av kön. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 30 januari 2017 

 Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet. 

 Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, daterad den 27 januari 2017 
 

Beslutet skickas till: 

Tillfällig beredning om jämställdhet 
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§ 13 
 

Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av 
översiktsplan för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00196 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandling för tillfällig beredning för 

aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall enligt plan och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfat-

tar hela kommunen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön i kommunen. Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark- och vat-

tenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. 

För att vara vägledande vid beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken 

måste översiktsplanen vara aktuell. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som 

ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenan-

vändning och hushållning med naturresurser. Kommunfullmäktige skall därför minst en gång 

under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 

§ PBL. Östra Göinges nuvarande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i september år 

2012, d.v.s. under förra mandatperioden, varför en aktualisering måste ske under innevarande 

mandatperiod.  

 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning föreslår mot denna bakgrund att det tillsätts en 

särskild tillfällig beredning med uppdrag att politiskt leda och förankra arbetet med att 

aktualisera Östra Göinge kommuns översiktsplan hos medborgare, politiska partier och 

övriga berörda intressenter och myndigheter. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 januari 2017 

 Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan. 

 Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, daterad den 27 januari 2017 
 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschefen 

Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplanen 
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§ 14 
 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Dnr: KS 2017/00095 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att godkänna uppföljning av SAM 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, daterad den 1 februari 2017 

 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
 

Beslutet skickas till: 

Katarina Brännlund 
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§ 15 
 

Årsredovisning 2016 
Dnr: KS 2017/00088 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive 

koncernredovisning (sammanställd redovisning) för 2016 och överlämnar den till 

revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat för Östra Göinge kommun är 26,7 miljoner kronor jämfört med 43,5 miljoner 

kronor föregående år, vilket är 11,8 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i 

huvudsak av: 

 Verksamheternas avvikelser    +5,0 miljoner kronor, 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag +44,9 miljoner kronor, 

 Pensionskostnader    -43,6 miljoner kronor,  

 Reavinster     +4,4 miljoner kronor. 

 

Med det ekonomiska resultatet är det möjligt att avsätta 6,6 miljoner kronor till 

resultatutjämningsreserven. 

 

Verksamheterna uppvisar ett resultat på 5,0 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns i 

verksamheterna Hälsa och omsorg (-10,9 miljoner kronor) och Kommunchef (+13,8 miljoner 

kronor). 

 

Investeringarna uppgick under 2016 till 69,0 miljoner kronor, att jämföra med föregående år 

då utfallet var 64,0 miljoner kronor. Budgeten var 128,4 miljoner kronor. De största 

investeringarna under året var Byarna Hanaskog samt renovering av badhuset i Broby. Alla 

projekt finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året. 

 

Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för första gången i årsredovisningen för år 

2016. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord, tillsammans med en analys 

måluppfyllelsen samt de aktiviteter som planerats för att uppnå måluppfyllelsen. 30 av de 

planerade 32 aktiviteterna har genomförts och prognosen för måluppfyllelsen är god. 

 

Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på 

95 % frisknärvaro nås nästan då siffran är 94,39 %. Detta att jämföra med 94,34 % 

föregående år. 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2017-02-22 

Sida 13/13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB, Ceiss AB, AB 

Östra Göinge Fastigheter nr 1 samt de delägda bolagen Östra Göinge Renhållnings AB och 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB. IT-kommuner i Skåne AB bildades under året men har inte 

startat upp sin kompletta verksamhet förrän den1 januari 2017 och därför inte del av 

koncernredovisningen. Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB såldes den 1 december 

2016 och är därmed inte heller del av koncernredovisningen. Kommunkoncernens resultat 

uppgår till 35,8 miljoner kronor, att jämföra med 46,1 miljoner kronor år 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 18 januari 2017 

 Årsredovisning 2016 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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