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Tid och plats:

Onsdag den 23 augusti 2017, klockan 10:30-12:00 , Sal Dönaberga

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande (§§ 35-36, § 38)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), ordförande § 37
Curt Antonsson (S)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Mikael Torberntsson, stabschef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (§§ 35-36, § 38)
Marie-Louise Fredin (§ 37)

Justeringens utförande

Onsdag den 23 augusti 2017
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg

Ordförande

Anders Bengtsson

Justerare

Anders Bengtsson

Justerare

Marie-Louise Fredin

Utdragsbestyrkande

35 - 38
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-23

Datum då anslaget tas ned

2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Detaljplan Broby (10:30 – 10:50)
Samhällsbyggnadschef Lina Rosenstråle och plan- och byggchef Anders Siversson
informerar om hur arbetat med att fullfölja detaljplanen för Broby går.

Investeringar (10:50 – 11:20)
Ekonomichef Oscar Nilsson följer upp med hur kommunens investeringar har gått än så
länge.

Bredband (11:20 – 11:40)
Projektledare Pia Vingestråhle informerar om hur arbetet med att bygga ut fibernätet i
kommunen går och vilka problem som finns i framtiden och hur de kan hanteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Erbjudande om delägarskap i Inera
Dnr: KS 2017/00543

Ledningsutskottets förslag till Kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet
 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar
sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam Infrastruktur och
stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats
under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en
förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger
en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande
förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna
att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och
regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex
från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad
på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med
SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Ekonomi och Intern service, 2017-06-21
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Gallring av information i systemet First Class
Dnr: KS 2017/00942

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen beslutar att den digitala information i First Class som ligger kvar
på servrar får gallras i sin helhet, under förutsättning att den information som ska
bevaras har flyttats till andra system.
Gallringen får påbörjas tidigast 2017-11-01 och ska dokumenteras med
gallringsprotokoll som överlämnas till arkivarien.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Programmet FirstClass erbjöd möjligheter till samarbete och kommunikation genom e-post,
konferenser, gemensamma dokument och kalendrar. Östra Göinge kommun har använt
FirstClass inom skolverksamheterna sedan 1999. Inom kommunen har programmet mest
använts som e-postprogram av elever och lärare inom skolan. Sedan några år tillbaka har det
inte använts av eleverna för e-post. Systemet har inte använts till elevinformation i form av
elevärenden utan som förvaring för bl.a. gemensamt undervisningsmaterial, material för
marknadsföring, planering, bilder från konserter och statistik. Värdefull information som
finns i FirstClass har flyttats till nya verksamhetssystem enligt ansvariga rektorer. FirstClass
stängdes för aktiv användning den 2017-04-30 men finns kvar hos IT-drift i väntan på
gallringsbeslut.
Alla användare har fått besked och påminnelser i god tid om att flytta information som ska
bevaras till nya system (huvudsakligen K-mappen för Familj och utbildning). Beslutet att
avveckla systemet har tagits av verksamhetschefen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2017-05-30
Beslutet skickas till:
Avdelningen för digital utveckling
Arkivarien
Sverker Eriksson, musikskolans rektor
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef Familj och utbildning
Ulrika Olsson, utvecklingsledare Familj och utbildning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Revisionsberättelse, årsredovisning och fråga om
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordost
(FINSAM)
Dnr: KS 2017/01097

Ledningsutskottets förslag till Kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2016 i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revisonsberättelse och årsredovisning för Samarbetsförbundet Skåne nordost har inkommit
till kommunen. Förbundets revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Beslutsunderlag






Följebrev från förbundschef Annica Nilsson
Revisionsberättelse
Sakkunnigas granskningsrapport
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till:
annica.nilsson@sfsno.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2017/01155

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen utser från och med 2017-09-07 och tillsvidare utse följande
personer, två i förening, till firmatecknare för kommunens bank-, check och
bankgirokonton: Oscar Nilsson, Mattias Carlsson, Anton Majrud, Fidan Halitaj, Caisa
Leo-Malmberg, Alexandra Persson, Lotta Olsson, Jessica Nilsson, Petra Axelsson och
Renée Norlin
 Kommunstyrelsen upphäver från och med 2017-09-07 tidigare beslut, KS § 109,
2016-06-01, om firmatecknare

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Med förändring av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende
firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton.

Beslutsunderlag
 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse 2017-07-07
Beslutet skickas till:
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

