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Tid och plats:

Onsdag den 17 maj 2017, klockan 8:30-10:20 , Sal Dönaberga

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), (§§ 27-31, 33-34)
Curt Antonsson (S), (§§ 27-31, 33-34)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Mikael Torberntsson, stabschef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 34)
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (§§ 27-31,33-34)
Marie-Louise Fredin (§ 32)

Justeringens utförande

Onsdagen den 18 maj 2017 kl.08:00 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg

Justerare

Anders Bengtsson

Justerare

Marie-Louise Fredin

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Datum då anslaget sätts upp

2015-05-18

Datum då anslaget tas ned

2017-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Reviderad mål- och resultatplan 2018-2020 (08:35 – 09:40)
Ekonomichef Oscar Nilsson informerar utskottet om innehållet i det förslag till reviderad
mål- och resultatplan som ska gå upp till Kommunfullmäktige för antagande i juni 2017.

Information från kommunchef (10:10 – 10:20)
Kommunchef Jonas Rydberg informerar om situationen inom räddningstjänsten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Uppföljning av kapitalförvaltningen för januari till april 2017
Dnr: KS 2017/00744

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapporter för
portföljens sammansättning och avkastning för perioden. Rapporten är sammanfogad till en
månadsrapport för varje månad.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-04-27
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2017
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 februari 2017
Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 mars 2017
Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 april 2017

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Delårsrapport 2016-04-30
Dnr: KS 2017/00399

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport per den 30 april är framtagen avseende verksamhet och det ekonomiska
resultatet. Det är en förenklad uppföljning inklusive prognos vilket innebär att uppföljningen
av målarbetet sker genom bedömning av hur förvaltningens aktiviteter genomförs.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-04-27
 Delårsrapport 2017-04-30

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Ledningsutskottet
2017-05-17
Sida 7/13

§ 29

Namnsättning av ny gata i norra Hanaskog
Dnr: KS 2017/00756

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan i norra Hanaskog namnet
Rönnvägen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun äger mark planlagd för industri i norra delen av Hanaskog.
Kommunen har sålt fastigheten Parketten 13 för företagsetablering. För att området skall
kunna brukas krävs det att gata anläggs från Fabriksgatan. Den nya gatan ska namnsättas för
att möjliggöra sökning och adressering. Förvaltningen har tagit fram två förslag på namn på
den nya gatan, Rönnvägen och Aspgatan. Båda namnen kopplar till närliggande gators namn.
Kommunen har samrått med Hanaskogs bygdeförening, vilka förespråkar Rönnvägen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-28
 Kartskiss

Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson
Daniel Persson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Köp av fastigheten Mickel Göing 13 i Broby
Dnr: KS 2017/00693

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till köpekontrakt för fastigheten Mickel Göing
13 och uppdrar åt kommunchefen att verkställa köpet.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått ett erbjudande om att köpa fastigheten Mickel Göing 13 i Broby.
Fastigheten är belägen i samma kvarter som Lindgården och Kulturhuset. På fastigheten finns
en mindre enfamiljsvilla, ursprungligen uppförd 1926. Det är den enda privata
bostadsfastigheten i kvarteret. Den har en areal på 1029 kvadratmeter. Ett förvärv av
fastigheten ger möjligheter till omdisponering av tomtmarken i förhållande till de behov som
finns kopplade till Lindgården.
Förvaltningen har förhandlat med fastighetsägaren och förordar att fastigheten köps i enlighet
med villkor i upprättat köpekontrakt.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-19
 Förslag till köpekontrakt
 Kartskiss kv. Mickel Göing

Beslutet skickas till:
Henrik Arvidsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Planmedgivande detaljplan Västerskolan
Dnr: KS 2017/00727

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
Västerskolan i Knislinge.
 Kommunstyrelsen ger också kommunchefen i uppdrag att låta planförslaget genomgå
samråd och granskning med berörda genom standardförfarande enligt plan- och
bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
För att skapa nya förskoleplatser i takt med efterfrågan föreslås en ny förskola i Knislinge
med möjlighet att bygga ut 6 st. avdelningar. Nordost om Västerskolan finns lämplig plats
intill befintligt naturområde. Placeringen medger en flexibilitet i verksamheten genom
samnyttjande av befintliga lokaler, utemiljöer och trafikering till Västerskolan.
Gällande detaljplan från 1978 anger markanvändningen centrumbebyggelse i en våning för
den obebyggda delen medan Västerskolan är utpekat för allmänt ändamål, en beteckning som
inte längre används. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa markanvändningen till skola
för hela området.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-04-28
 Kartbilaga
Beslutet skickas till:
Marie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Svar på motion: väntetid mellan bussarna
Dnr: KS 2016/01799

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:


Kommunfullmäktige avslår motionen.

Anders Bengtsson (S) och Curt Antonsson (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Birthe Nilsson (s) har lämnat in en motion med förslag om en översyn av busstationerna i
syfte att ordna uppvärmda väntrum för resenärer.
Svar
Hållplatser för bussresenärer anordnas och utrustas med utgångspunkt från de normer som
tillämpas av Skånetrafiken. Tillsammans med kommunerna strävar Skånetrafiken efter
ständiga förbättringar på alla hållplatser och för de hållplatser som har fler än 15 påstigande
per vardag sätts även väderskydd upp. På kommande stationer i regionala superbusstråk
planerar Skånetrafiken även att sätta upp väderskydd med uppvärmning.
Genom samhällsbyggnad beaktar kommunen löpande möjligheterna att öka komforten för
bussresenärer, till exempel i samband med ombyggnad av bussterminaler. På Brobyvägen i
Knislinge har ett uppvärmt väntrum inrättats under Café Sockertoppens öppettider.
Möjligheten till liknande samordning i andra byar kommer framledes att undersökas när
förutsättningar finns.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-05-03
 Motion från Birthe Nilsson

Beslutet skickas till:
Birthe Nilsson
Henrik Arvidsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge
kommun
Dnr: KS 2017/00324

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen fastställer den reviderade dokumenthanteringsplanen att gälla från
och med den 1 september 2017.

Beslutsmotivering
Den nuvarande dokumenthanteringsplanen/informationsplanen har gällt från 2012. Sedan
dess har många förändringar skett inom förvaltningen. Nya dataprogram, nya rutiner och
arbetssätt har införts. Sedan 1 januari 2017 är kommunen medlem av kommunalförbundet
Sydarkivera som bland annat vill att medlemskommunerna ska arbeta på ett likartat sätt så
långt som möjligt. Sydarkivera har infört klassifikationssystemet Verksam som har använts i
den reviderade dokumenthanteringsplanen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen är ett instrument för att styra informationsflödet i verksamheten.
Den omfattar all information, både analog och digital och behöver därigenom inte ändras när
information övergår till att bli digital, informationen i dokument och program är det
väsentliga oavsett om den är analog eller digital.
Verksamheterna ska kunna söka i planen och direkt få svar på hur en handling ska sorteras,
vilket medium som gäller, om och när handlingen ska överföras till kommunarkivet eller om
den ska gallras och i så fall när. Används planen rätt bör den kunna rationalisera
administrationen.
I planen ingår även förslag till gallring av vissa handlingar efter en viss tid. Beslut om
gallring av allmänna handlingar får endast tas av kommunstyrelsen i Östra Göinge.
När dokumenthanteringsplanen börjar gälla ska den finnas på intranätet Ögat.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Stab, 2017-04-20
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2017
Bilaga 1 till 2017 års dokumenthanteringsplan
Bilaga 2 till 2017 års dokumenthanteringsplan

Beslutet skickas till:
Intranät

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Förslag att anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2017/00395

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunfullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra
Göinge kommun för åren 2017-2025.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna anta riktlinjer
för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall utgöra underlag för planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL), när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är också ett viktigt strategiskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.
I förvaltningen har, som grund för ärendets politiska beredning, tagits fram ett fakta- och
analysunderlag som beskriver situationen och förutsättningarna på bostadsmarknaden i kommunen. Den politiska beredningen har innefattat workshops och diskussioner i kommunstyrelsens ledningsutskott, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därefter har kommunstyrelsens ledningsutskott med utgångspunkt i framförda synpunkter tagit fram ett förslag till
samrådsdokument.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att genomföra samråd kring förslag till
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun. Länsstyrelsen och Region Skåne
har beretts möjlighet att yttra sig under samrådet, liksom kommunerna Kristianstad,
Hässleholm, Osby, Bromölla, Älmhult och Olofström samt de politiska partierna i Östra
Göinge kommun. Även kommunens invånare har haft möjlighet att lämna synpunkter via ett
elektroniskt formulär på kommunens hemsida.
Inkomna synpunkter under samrådet redovisas i bilagd samrådsredogörelse, liksom kommunens ställningstagande med anledning av synpunkterna.
Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter har kommunens mål- för bostadsbyggande och
utveckling av beståndet förtydligats i riktlinjerna. I en ny bilaga 1 har kommunens insatser
för att uppnå målen sammanställts. Efter samråd med länsstyrelsen har också analysen av
bostadsbehovet för särskilda grupper utvecklats i bilaga 2, ”Fakta och analysunderlag”.
Avsikten är nu att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 21 juni skall fastställa riktlinjerna.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-05-11
 Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun 2017-2025
 Bilaga1: Sammanställning av insatser för att uppnå mål för bostadsbyggande och utveckling av beståndet
 Bilaga 2: Fakta och analysunderlag
 Samrådsredogörelse

Beslutet skickas till:
Göingehem
Länsstyrelsen i Skåne
Region Skåne

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

