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Tid och plats: Onsdag den 19 april 2017, klockan 10:10-10:30 , Sal Dönaberga 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Justerare Anders Bengtsson 

Justeringens utförande Torsdagen den 20 april 2017 kl. 08:00 i kommunhuset 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

Underskrifter: Paragrafer 22 - 26 

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 2017-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-20 

Datum då anslaget tas ned 2017-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

Underskrift Andreas Sjölin 
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Information 

SBVT (08:45 – 09:10) 
SBVT:s VD Per Fremark informerar om hur arbetet med att fullfölja investeringsplanen för 

år 2017 framskrider. 

Samtal med Arbetsförmedlingen (09:10 – 09:30) 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef för Inflyttning och arbete, informerar om hur 

samtalen kring samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen går. 

Trafikförsörjning (09:30 – 09:45) 
Utredare Tommy Johansson informerar om det fortsatta arbetet med 

trafikförsörjningsfrågorna. 

Information från kommunchefen (10:30 – 10:45) 
Kommunchef Jonas Rydberg informerar om arbetet med att fullfölja mål- och resultatplanen. 

Nyrekryteringar (10:45 – 10:50) 
Kommunchef Jonas Rydberg informerar om nyrekryteringar som pågår till följd av vakanser 

och projekt. 
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§ 22

Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog 
Dnr: KS 2016/01678 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till detaljplan för Kunskapen 6 m fl, i 

Hanaskog. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av Kviingeskolan med bl a ett bibliotek.  

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 2016-

11-09, § 196. Samrådet pågick mellan den 17 februari och den 9 mars 2017 och

granskningstiden var mellan den 13 mars och den 2 april 2017.

Inkomna synpunkter har i huvudsak varit av redaktionell karaktär och planhandlingarna har 

justerats i enlighet därmed. Inga sakägare har kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodo-

sedda. Planförslaget bedöms vara klart för antagande. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-03 

 Plankarta, 2017-04-03 

 Planbeskrivning, 2017-04-03 

 Granskningsutlåtande, 2017-04-03 

Beslutet skickas till: 

Marie Nilsson, planarkitekt 
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§ 23

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande samverkan och MBL-förhandlingar inom 
upphandling 
Dnr: KS 2017/00006 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 17 

mars 2017. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
I samband med att upphandling har omstrukturerats till en egen enhet med 

upphandlingschefen som anställande chef med personalansvar, har en ny rutin för samverkan 

och MBL-förhandlingar för upphandlingsenheten tagits fram. Därför behöver 

upphandlingschefen få delegation att besluta gällande samverkan och MBL-förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-03-17 

 Förslag till reviderad delegationsordning, 2017-03-17 

Beslutet skickas till: 

Upphandling 

Hemsidan 

HR 
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§ 24

Namnsättning av ny gata 
Dnr: KS 2017/00469 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan i södra Glimåkra namnet 

Industrigatan. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun äger mark planlagd för industri i södra delen av Glimåkra. 

Kommunen har sålt del av fastigheten Glimåkra 37:1 för företagsetablering. För att området 

ska kunna brukas krävs att gata anläggs från riksväg 119.  Den nya gatan skall namnsättas för 

att möjliggöra sökning och adressering. 

Närliggande gator har inget genomgående tema. Förvaltningen föreslår att gatan ges namnet 

Industrigatan. Förslaget har samråtts med Glimåkra hembygdsförening som inte har något att 

erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse, 2017-03-20 

 Kartskiss 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 

Daniel Persson 
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§ 25

Koncernsamordning 
Dnr: KS 2016/01653 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fortsätta koncernsamordningsarbetet 

i enlighet med redovisad inriktning. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tydliggöra för- och nackdelarna för 

kommunkoncernen om bolagen byter arbetsgivareorganisation och blir medlemmar i 

Pacta. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016 § 204 att uppdra till kommunchefen att 

leda ett arbete att tillsammans med de helägda bolagens och Ögrab:s verkställande direktörer 

ta fram en plan för samordning av kommunkoncernen. Arbetet påbörjades i december 2016. 

De områden som diskuteras är ekonomi- och löneadministration, upphandling, e-arkiv, IT-

drift, telefoni, kundservice och lokalisering.  

Det kan konstateras att samordning redan genomförts inom upphandling med samtliga bolag 

och delvis inom ekonomi- och löneadministration med Ögrab samt att lokaliseringen av 

Göingehems fastighets- och miljögrupper kommer att samordnas med kommunens i Lunnom. 

Den fortsatta administrativa samordningen försvåras av att bolagen tillhör olika arbetsgivare-

organisationer. Därför bör ägaren besluta att samtliga bolag ska vara medlemmar i Pacta, som 

organiserar bolag som är verksamma inom den kommunala och landstingskommunala sfären. 

Därigenom kommer bolagen bl a att omfattas av samma kollektivavtal som kommunen. 

För att fullfölja samordningen av ekonomi- och löneadministration krävs också att 

kommunen och bolagen arbetar i samma verksamhetssystem. Under perioden 2017-19 

kommer kommunen att upphandla såväl ett ekonomisystem som ett HR-/lönesystem. De 

systemen ska kravställas så att de svarar mot kommunkoncernens samlade behov.    

Samordning av e-arkiv, IT-drift och telefoni är fullt möjligt inom ramen för kommunal-

förbundet Sydarkivera respektive IT-kommuner i Skåne AB. Men eftersom båda organisa-

tionerna är i ett uppbyggnadsskede så kan det inte ske förrän om något år. 

Vad gäller samordning av kundservice kan det ske etappvis såväl digitalt som fysiskt. För full 

samordning förutsätts dock samlokalisering. 
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Koncernsamordningsarbetet drivs vidare av kommunen och bolagen i enlighet med vad som 

ovan redovisats. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, 2017-03-31 

Beslutet skickas till: 

Henrik Loveby, Göingehem AB 

Peter Johansson, Ögrab 

Katarina Brännlund 

Oscar Nilsson 

Mikael Torberntsson 
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§ 26

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr: KS 2017/00588 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad arbetsordning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges planeringsberedning föreslår att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras. 

Ändringarna avser inlämningstid för interpellationer samt ett förtydligande av att interpellat-

ioner, motioner och frågor skall lämnas in till kommunstyrelsens diarium och inte till en spe-

cifik organisatorisk enhet i kommunförvaltningen. Det föreslås att en interpellation ska läm-

nas in till kommunstyrelsens diarium senast sju arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 

den ska ställas och att interpellationen bör besvaras vid det sammanträde då den ställs och 

inte, som idag, vid nästföljande sammanträde. Syftet är att få till stånd en snabbare hantering 

av interpellationer. I och med att en interpellation lämnas in sju arbetsdagar före det sam-

manträde vid vilket den skall besvaras ges den som interpellationen riktar sig till ändå rimlig 

tid att ta fram ett skriftligt svar. När det gäller regleringen av de tillfälliga beredningarnas 

arbete föreslås ett tillägg, under § 10 i fullmäktiges arbetsordning, där fullmäktiges 

planeringsberedning ges befogenhet att, i den mån den anser det vara nödvändigt, besluta om 

kompletterande handläggningsrutiner för de tillfälliga beredningarna, utöver vad som redan 

framgår av arbetsordningen. I övrigt bestämmer beredningarna, liksom idag, sina egna arbets-

former.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-03-31 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning 


