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Tid och plats: 

 

Onsdag den 15 november 2017, klockan 8:30-09:40 , Sal Dönaberga 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Tommy Johansson (§ 47) 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§ 48) 

Fidan Halitaj, ekonom (§ 48) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

 

 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Onsdag den 15 november 2017 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

47 - 51 

  

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 2017-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-15 

Datum då anslaget tas ned 2017-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Vägen till arbete 
Patric Åberg, ordförande, informerar kring strategin för vägen till arbete som ska beslutas om 

i Kommunstyrelsen i december. 

 
Ändring av detaljplan 
Jonas Rydberg informerar om en ändring av detaljplan för lägenheter vid Lindgården. 
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§ 47 
 

Trafikstrategi - En strategi för ett hållbart resande 
Dnr: KS 2017/01645 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Trafikstrategin, En strategi för ett hållbart resande, antas.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

År 2012 antogs en trafikförsörjningsstrategi för Östra Göinge kommun. Mycket har hänt 

sedan dess och en hel del har åstadkommits av det som finns med i strategin. Med anledning 

av detta och att en hel del bakgrundsmaterial har blivit inaktuellt så har det funnits skäl till att 

arbeta fram en ny trafikstrategi. 

All trafikplanering styrs och påverkas från många olika håll. Av den anledningen finns det ett 

värde att ha ett sammanhängande dokument som tar hänsyn till olika fastställda visioner, mål 

och lagar. Det är också viktigt att det finns ställningstagande från politiken i vilken riktning 

Östra Göinge kommun ska utvecklas för att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart 

trafiksystem. Denna strategi ska utgöra ett underlag och vara till hjälp i det vardagliga och 

operativa arbetet kring trafikplanering. 

I denna trafikstrategi, som utgår från hållbarhetsbegreppet, lyfts inriktning och prioritering 

fram som berör följande trafikslag; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 

Parallellt till denna strategi har det också tagits fram ett appendix – bakgrundsmaterial som 

årligen ska uppgraderas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-10-11 

 Trafikstrategi – En strategi för ett hållbart resande 

 Trafikstrategi – appendix  
 

Beslutet skickas till: 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

Region Skåne 

Trafikverket, Kristianstad 

Länsstyrelsen, Skåne län 

Kristianstads kommun 

Hässleholms kommun 

Osby kommun 
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§ 48 
 

Månadsuppföljning per 2017-10-31 
Dnr: KS 2017/00399 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2016 för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-06-21 

 Månadsuppföljning per 2017-10-31 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 49 
 

Reviderat uppvaktningsreglemente 
Dnr: KS 2017/01753 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat uppvaktningsreglemente. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Uppvaktningsreglementet reviderades senast 2003-11-22. I förslaget kommer inte 60-åringar 

att uppvaktas på sin födelsedag, däremot kommer medarbetare att uppvaktas vid sin 

pensionering. Minnesgåva gäller konst, smycke och klocka utifrån gällande prisbasbelopp av 

kommunen anvisad leverantör. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och Digital utveckling, 2017-10-30 

 Förslag till uppvaktningsreglemente 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 50 
 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 2017 
Dnr: KS 2017/01830 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige antar reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner med anledning av förändrad 

kommunallag. Den nya kommunallagen möjliggör att månadsarvoderade förtroendevalda bör 

kunna vara föräldralediga. Månadsarvoderade bör också ha ett försäkringsskydd. 

 

Instruktion till läsaren av bifogat beslutsunderlag. Rödmarkerad text utgår från 

bestämmelserna och gulmarkerad tillförs. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR och digital utveckling, 2017-11-09. 

 Reviderade bestämmelser om ekonomiska bestämmelser för förtroendevalda 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 51 
 

Återbetalning av renhållningsavgifter 2017 
Dnr: KS 2017/01863 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Återbetalning med 10 % av renhållningsavgiften 2017 sker för ägare av villor och 

fritidsabonnenter. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

ÖGRAB bedömer att det finns ett utrymme för en återbetalning med 10 % av 

renhållningsavgiften 2017, för villor och fritidsabonnenter. Detta innebär att villabonnenter 

får tillbaka 290 kr, och fritidsabonnenten får 211 kr inklusive moms. Återbetalningen regleras 

på abonnentens nästkommande faktura, vilket innebär att majoriteten får sin återbetalning 

under 2018. Ett beslut om eventuell återbetalning måste dock fattas senast under december 

månad utifrån bokföringstekniska förutsättningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, 2017-11-14 

 Förslag från ÖGRAB, 2017-11-14 

 Ekonomiskt underlag från ÖGRAB för återbetalning, 2017-11-14 
 

Beslutet skickas till: 

ÖGRAB 
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