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Tid och plats: 

 

Onsdag den 18 oktober 2017, klockan 8:30-11:30, Sal Dönaberga 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S), tjänstgörande ersättare 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Henrik Arvidsson, enhetschef (§§ 41-42) 

Mattias Carlsson, enhetschef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Onsdag den 18 oktober 2017 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

41 - 46 

  

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 2017-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-18 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 

 

Pensionsplacering 
Oscar Nilsson, ekonomichef, informerar om hur kommunen genomför placeringar vad gäller 

de kommunanställdas pensioner. 

 

Vägen till arbete 
Ulla Wram, verksamhetsområdeschef för Familj och utbildning, och Charlotta Lundberg, 

kvalitetsstrateg, informerar om ”Vägen till arbete”. 
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§ 41 
 

Statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator 
Dnr: KS 2017/01106 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens ansökan om kollektivtrafikanläggningar 

samt säkerhet och miljö på kommunala gator i Östra Göinge kommun 2018-2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket arbetar med planer för statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder och 

trafiksäkerhetshöjande samt miljöförbättrande åtgärder på kommunala gator. Rullande 

treårsplaner upprättas med årlig möjlighet för kommuner att lämna förslag till justeringar 

samt nya åtgärder för kommande år i den treåriga verksamhetsplanen. Den 27 juni 2017 fick 

kommunen underlag från Trafikverket för revideringar och ansökan för åren 2018-2020. 

Senaste ansökningsdag var den 22 september 2017.  

 

Samhällsbyggnads har tagit fram och skickat in ansökan till Trafikverket och Skånetrafiken 

med utgångspunkt från tidigare års ansökan samt med kommunens översiktliga planering för 

åren 2018-2020. Kommunens pågående dialog med Region Skåne, Trafikverket och 

Skånetrafiken om bussvägar och resecentrum anpassade för bland annat superbussar utgör 

också underlag för ansökan. Bidrag utgör högst 50 procent av total kostnad. Ansökan till 

Trafikverket och Skånetrafiken redovisas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-09-26 

 Skrivelse Trafikverket, 2017-06-27 

 Ansökan om statlig medfinansiering gällande trafiksäkerhetsåtgärder, 2017-09-13 

 Ansökan om statlig medfinansiering gällande kollektivtrafikåtgärder, 2017-09-13 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 42 
 

Avgifter för bostadstomter 
Dnr: KS 2017/00954 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till riktlinjer och priser för tomtmark för 

bostadsändamål. 

 Kommunstyrelsen beslutar att priset för resterande villatomter i områden med 

detaljplan antagen före 2004, med undantag för bostadsområde Strömshall, ska tas ut 

enligt vid varje tillfälle gällande taxa för tomtpris.  

 Kommunfullmäktige upphäver Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22 § 80, 

revidering av enhetspris för villatomter.   

 Kommunfullmäktige beslutar att revidera KFS 30 – tomtpriser – i enlighet med 

fattade beslut.  
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsenheten har gjort en översyn av kommunens prissättning av mark för 

bostadsbebyggelse. Prissättningen är idag mycket varierande och det saknas riktlinjer för 

prissättning av kommunal mark för villabebyggelse. Mark. och exploatering lämnar förslag 

till riktlinjer och avgifter för tomtmark för villabebyggelse och flerbostadshus. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-05-31 

 Kartläggning och jämförelse av villatomtpriser, 2017-05-23 

 Förslag till riktlinjer och priser för tomtmark för bostadsändamål, 2017-09-20 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 

Hemsidan 
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§ 43 
 

Redovisning av partistödets användning år 2016 och beslut 
om utbetalning av partistöd för 2018 
Dnr: KS 2017/01534 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisningar av partistödets användning 2016 

till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2018 skall betalas ut i enlighet med 

Regler för kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun. 

 Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med regler för utbetalning av kommunalt 

partistöd i Östra Göinge kommun betalas inget partistöd för 2018 ut för 

Sverigedemokraternas tomma plats. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen skall partierna redovisa hur partistödet används. Partierna skall utse en 

särskild granskare som skall intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av använd-

ningen. Redovisning och granskningsrapport skall lämnas in till Kommunfullmäktige senast 

sex månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisning och 

granskningsrapport, som avser 2016, var därför den 30 juni 2017.  

Med partiernas redovisning som underlag skall kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagens bestäm-

melser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande år, till parti som inte lämnat in 

redovisning och granskningsrapport i tid.  

Eftersom partistödet utbetalas i förskott och partierna inte behöver lämna redovisning för 

2016 förrän i juni 2017 kommer det att bli en fördröjning innan partistödet kan begränsas för 

ett parti som inte fullgjort sin redovisningsskyldighet. 

 

Lagstiftningen reglerar inte hur partiernas redovisning skall utformas. Däremot finns vissa 

vägledande uttalanden i den proposition som föranledde den nya lagstiftningen. Där framhålls 

som väsentligt att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts och att 

redovisningen måste förhålla sig till det i kommunallagen i 2 kap 9 § angivna syftet med par-

tistödet d.v.s. att det är ”… ett stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin…” Bland annat bör det därför framgå i vilken mån överföringar 
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gjorts till andra delar av partiorganisationen utanför den kommun som betalt ut stödet och 

vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

Avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning skall innefatta nå-

gon materiell prövning av hur ett enskilt parti använt sitt partistöd. Syftet är att synliggöra 

partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna med den offentlighet som 

följer av att fullmäktige behandlar ärendet. Däremot skall partistöd, som ovan nämnts, inte 

betalas ut till ett parti som underlåter att lämna in redovisning och granskningsrapport i tid. 

För att den samlade redovisningen skall bli enhetlig och överskådlig har kommunfullmäkti-

ges planeringsberedning tagit fram en mall för partiernas redovisning.  Det kan konstateras att 

alla partier som erhållit partistöd i Östra Göinge kommun har använt den framtagna mallen 

och lämnat in redovisning och granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige föreslås därför dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till 

handlingarna dels besluta att partistöd för 2018 skall betalas ut i enlighet med Regler för 

kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun.  

Enligt dessa regler skall vid fördelningen av partistöd enbart beaktas mandat för vilka en le-

damot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Uppstår tomma platser på grund av att 

vald ledamot inte kan utses skall inget partistöd betalas ut för den eller de tomma platserna 

under efterföljande kalenderår. Sedan april 2017 saknas ledamot på ett av Sverigedemokra-

ternas mandat eftersom ingen ny ledamot kunde utses efter en tidigare avgången ledamot.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi & Tillväxt, 2017-09-28 

 Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra Göinge 

kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Partiernas gruppledare i Kommunfullmäktige 
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§ 44 
 

Borgensförbindelse för Kommuninvest 
Dnr: KS 2017/01501 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar att ingången borgensförbindelse av den 27 januari 2009 

(”Borgensförbindelsen”), vari Östra Göinge kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller; 

 Kommunfullmäktige beslutar att Kommuninvest äger företräda Östra Göinge 

kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 

vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 

Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer; 

 Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet undertecknat av Östra Göinge 

kommun den 30 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 

gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 

gäller; samt  

 Kommunfullmäktige beslutar att garantiavtalet undertecknat av Östra Göinge 

kommun den 30 september 2011, vari Östra Göinge kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.  

Giltighetstiden för Östra Göinge kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut 

och med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av 

mycket stor vikt att Östra Göinge kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 

fattar ett beslut i kommunfullmäktige om förnyelse.  

 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal 

är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 

verksamhet. Östra Göinge kommun undertecknade Regressavtalet den 30 september 2011 

och Garantiavtalet den 30 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio 

år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 

borgensförbindelsen.  
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För att förenkla förfarandet föreslås alla ovanstående handlingar att förnyas samtidigt och 

därmed gälla i ytterligare tio år. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-09-29 

 Förnyelse av borgensförbindelse för Kommuninvest, 2017-09-29 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 45 
 

Placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser 
Dnr: KS 2017/01566 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltningen av medel 

avsatta för pensionsförpliktelser att börja gälla från och med den 1 januari 2018 och 

därmed ersätta tidigare placeringspolicy från den 1 juli 2012. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid senaste delårsrapporten den 31 augusti 2017 uppgick placeringarna för ändamålet till 

40,6 miljoner kronor. Samtidigt uppgick pensionsskulden till 281,1 miljoner kronor. 

 

Agenta (upphandlad konsult kapitalförvaltning) har genomfört en ny tillgångs- och 

skuldanalys (ALM-analys) av pensionsförvaltningen med syfte att uppdatera beräkningen 

samt revidera och utveckla placeringspolicyn. Detta görs enligt plan var femte år, senast var 

år 2012. Pensionsskulden som behandlas i analysen avser pensioner intjänade före 1998, 

inklusive särskild löneskatt. 

 

En särskild rapport kring utvecklingen av pensionsskostnader och pensionsskuld har beställts 

av KPA Pension för att vara med som underlag till ALM-analysen. Denna särskilda rapport 

innefattar även de senaste lönerevideringarna som till exempel statliga satsningar på 

lärarlöner. 

 

Förutom de uppdaterade beräkningarna har även själva placeringspolicyn uppdaterats. 

Policyn har utarbetats av Agenta tillsammans med det finansiella nätverket som består av 

ekonomicheferna i Östra Göinge, Osby, Simrishamn, Höör, Svalöv och Eslövs kommuner. 

Eftersom kommunerna placerar tillsammans blir rabatter och förmåner större, vilket betyder 

att placeringspolicys bör vara relativt likvärdiga. 

 

Förutom förändring av belopp och årtal är ett antal mindre ändringar gjorda varav de flesta är 

språkliga och gjorda för att få samstämmighet mellan kommunerna. Avsnittet 4.4.1 har 

skrivits om av pedagogiska skäl. Avsnittet 5 Etiska riktlinjer är också uppdaterat och 

förändrat. Tillagt är punkt 6, om investeringar i vapen eller vitala vapendelar.  

 

Den ekonomiska effekten av den reviderade placeringspolicyn och den nya ALM-analysen är 

att vi enligt plan ska betala ut max 10,4 miljoner kronor årligen. Tidigare var detta belopp på 

13,6. Den stora skillnaden beror på tre saker. 

1. Partiell inlösen av pensionsskuld som gjordes hösten 2016 
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2. Placeringarna har ökat i värde 

3. Vi har avstått ifrån att ta ut belopp för att ”kapa toppen”, och vi är nu förbi den högsta 

punkten i utbetalningarna vilket gör att utbetalningarna minskar. Se punkt 4.1 i ALM-

analysen för grafer på detta.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-10-02 

 Placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 

 ALM-analys för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 46 
 

Förändring av föreskrifter om avfallshantering 
Dnr: KS 2017/01579 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till förändring och anpassning av kommunala 

föreskrifter om avfallshantering med ikraftträdande den 1 januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2016 att anta nya renhållningsföreskrifter. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att en uppföljning av de nya föreskrifterna skulle 

göras efter ett år för att redovisas till fullmäktige inklusive förslag till ändringar senast i juni 

2018. Östra Göinge och Osby kommuner har nu tillsamman och i samverkan med Östra 

Göinge Renhållningsbolag gjort en uppföljning. Uppföljningen har resulterat i ett förslag till 

ett fåtal förändrade samt några textkorrigeringar. De nya föreskrifterna om avfallshantering 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-10-03 

 Framställan från ÖGRAB, 2017-09-27 

 Mötesanteckningar 2017-08-25 med sammanfattning av förslag till ändringar 

 Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Andréa Raivander 

Hemsida 

ÖGRAB 
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