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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 februari 2018, klockan 8:40-11:30. Ajournering 09:35 – 09:50 , 

Mötesrum Breanäs 

 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Curt Antonsson (S) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 6-12) 

Mattias Carlsson, enhetschef (§§ 6-12) 

Ingvar Nilsson, ägarombud (§ 6) 

Tommy Johansson, utredare (§ 13) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 13) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Onsdag den 21 februari 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

6 - 15 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2018-02-21 

Sida 3/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-21 

Datum då anslaget tas ned 2018-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Verksamhetsrapport 
Tommy Johansson, utredare, och Tomas Carvonen, planeringsansvarig, föredrar om hur 

politiken hanterar analys av verksamhetsrapporter. 

 

Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om samverkan och ägardirektiv inom 

kommunkoncernen. 
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§ 6 
 

Överlåtelse av AB Östra Göinge fastigheter nr 1 
Dnr: KS 2018/00366 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen rätt att skjuta fram tillträdesdagen för 

aktierna i AB Östra Göinge fastigheter nr 1 för att ge möjlighet till förhandling kring 

villkor för överlåtelsen. 

 Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på 

avtal för överlåtelsen, med grund i att bolaget snarast ska övergå till den nya ägaren. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har ett avtal med Nordic Flanges Group AB (NF) om bolaget AB 

Östra Göinge Fastigheter nr 1 som äger fastigheten Malörten 4 och 5 med tillhörande 

byggnader (f.d RAMAB i Knislinge).  

 

Enligt det avtalet är NF skyldiga att förvärva bolaget och lösa bolagets lån för vilka Östra 

Göinge kommun gått i borgen, eftersom hyresgästen RAMAB gått i konkurs, senast den 28 

februari 2018. 

 

För att ge Östra Göinge kommun och NF möjlighet att verka för en långsiktig lösning kan 

mer tid komma att behövas.  
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2018 
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§ 7 
 

Årsredovisning 2017 
Dnr: KS 2017/01090 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive 

koncernredovisning (sammanställd redovisning) för 2017 och överlämnar den till 

revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat för Östra Göinge kommun är 20,8 miljoner kronor (jämfört med 26,7 miljoner 

kronor föregående år) vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i 

huvudsak av 

• Verksamheternas avvikelser +20,0 miljoner kronor 

• Skatteintäkter -8,3 miljoner kronor 

• Generella statsbidrag +2,2 miljoner kronor 

• Statligt bidrag, välfärdsmiljarder +27,6 miljoner kronor 

• Partiell inlösen pensionsskuld -30,0 miljoner kronor 

 

Kommunfullmäktige föreslås reservera 5,8 miljoner kronor av årets överskott till 

Resultatutjämningsreserven (RUR), vilket gör att RUR nu uppgår till 10 % av det egna 

kapitalet vilket är taket för reserven.  

 

Verksamheterna uppvisar ett resultat på 20,0 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns i 

verksamheterna Kommunchef (+14,9 miljoner kronor) och Hälsa och omsorg (-5,3 miljoner 

kronor). 

 

Investeringarna uppgick under 2017 till 109,9 miljoner kronor, att jämföra med föregående år 

då utfallet var 69,0 miljoner kronor. Budgeten var 204,2 miljoner kronor. De största 

investeringarna under året var förskolan i Hanaskog samt skolan i Knislinge. Alla projekt 

finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året. 

 

Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för andra gången i årsredovisningen för år 

2017. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord där 9 av resultatindikatorerna 

förväntas uppnås och 8 av resultatindikatorerna uppnår sannolikt målet. Eftersom 

medborgarundersökningen gjordes under 2017 har alla mått med NRI, NMI eller NII fått ett 

värde för året. Inom i stort sett alla kategorier har vi ökat och trenden är övergripande positiv, 

med vissa områden där insatser krävs för att förbättra måluppfyllelsen. 

 

Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på 

95 % frisknärvaro nås nästan då siffran är 94,02 %. Detta att jämföra med 94,39 % 
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föregående år. 

 

Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB, Ceiss AB, AB 

Östra Göinge Fastigheter nr 1 samt de delägda bolagen Östra Göinge Renhållnings AB, 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB samt IT-kommuner i Skåne AB. Kommunkoncernens 

resultat uppgår till 25,7 miljoner kronor, att jämföra med 35,8 miljoner kronor år 2016. 

 

Beslutsunderlag 
-  Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 16 januari 2018 

- Årsredovisning 2017 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 8 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen för september-
december år 2017 
Dnr: KS 2017/00744 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och 

Swedbank Robur’s rapporter. Rapporten är för perioden september till och med december 

2017. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och Intern service, daterad den 16 januari 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 september 2017 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2018-02-21 

Sida 9/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 
 

IT-kommuner i Skåne AB:s kommunala borgen (uppdatering 
av beslutssats) 
Dnr: KS 2018/00171 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Östra Göinge kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för IT-kommuner i 

Skåne AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
IT-kommuner i Skåne AB bildades den 1 juli 2016 gemensamt av Höör, Hörby och Östra 

Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och 

utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa 

kommuner helägda bolag. 

 

I december 2016 beslutade Östra Göinge kommun om sin del av den kommunala borgen för 

bolaget, som uppgår till 15 miljoner kronor. Totalt för bolaget uppgår borgensramen till 45 

miljoner kronor. 

 

Förändringen i detta beslut är en justering av beslutssatsen, som innebär att långivaren 

(Kommuninvest) får bättre villkor för sin upplåning. För kommunen som borgenär innebär 

det att Kommuninvest kan begära borgen utan att bolaget begärs i konkurs. 

 

Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25 % av lånesumman. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 20 januari 2018 
 

Beslutet skickas till: 

IT-kommuner i Skåne AB 
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§ 10 
 

Intern kontrollplan 2018 
Dnr: KS 2018/00127 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Den interna kontrollplanen för 2018 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild 

plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt i 

väsentlighets- och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med 

tertialuppföljningar och bokslut, enligt dem beslutade planen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 15 januari 2018 

 Intern kontrollplan 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Monica Dahl, verksamhetsområdeschef hälsa och omsorg 
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§ 11 
 

Avyttrande eller likvidation av CEISS AB 
Dnr: KS 2018/00289 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunstyrelsen får i uppdrag att avyttra eller likvidera CEISS AB ( ). 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

CEISS AB ( ) har sedan flera år inte haft någon verksamhet. I princip har endast 

kostnader för revision funnits sedan år 2010. 

 

Bolaget har funnits kvar i den kommunala koncernen då syftet var att använda som 

anställningsbolag för projektet Goinge Forward.  

 

Eftersom staten beslutat att införa ett antal nya anställningsformer blir det inte längre 

nödvändigt att använda CEISS AB som anställningsbolag. Eftersom det inte finns något syfte 

med bolaget föreslås kommunstyrelsen få uppdraget att avyttra eller likvidera bolaget på 

lämpligt vis. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 8 februari 2018 
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§ 12 
 

Återanvisning av 2017 års investeringsprojekt 
Dnr: KS 2018/00172 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 112 865 kronor återanvisas från 2017 års investeringsprojekt till år 2018 enligt 

sammanställningen 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har begärt återanvisning avseende 2017 års investeringsprojekt med totalt 112 

865 kronor, till år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 20 januari 2018 

 Sammanställning över begärda återanvisningar av 2017 års investeringsprojekt 
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§ 13 
 

Förslag att fastställa rapport från kommittén för utvärdering 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-
2022 
Dnr: KS 2017/01454 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunfullmäktige fastställer rapporten. 

 Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) får i uppdrag att till 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018 återkomma med de förslag till 

ändringar av fullmäktiges arbetsordning och eventuella övriga styrdokument som 

föranleds av den politiska kommitténs förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2017 en parlamentarisk kommitté, med representation 

från alla partier med plats i fullmäktige, för att genomföra en utvärdering av den politiska 

organisationen inför kommande mandatperiod. Uppdraget innebar också att, på grundval av 

utvärderingens resultat, föreslå förändringar som bör genomföras inför den nya 

mandatperioden 2019-2022.  

 

Den parlamentariska kommittén har haft följande sammansättning: 

 

Parti Representant Parti Representant 

M Camilla Westdahl, ordförande V Roland Nilsson 

M Patric Åberg L Emma Hansson 

S Lars-Stellan Jönsson, vice ordförande MP Ingvar Nilsson 

S Anders Bengtsson SD Lennart Ekström 

S Miklos Liewehr   

KD Magnus Nilsson   

C Sofia Nilsson 
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Uppdraget har varit att utvärdera frågeställningar med fokus på kommunfullmäktige och 

beredningarna, särskilt följande: 

 

- Har syftet med 2014 års förändring uppnåtts? 

- Fullmäktigepresidiets roll, uppdrag och ansvar. 

- Beredningarnas uppdrag och arbetsformer. 

- Planering av beredningarnas arbete 

 

Den 26 januari 2018 behandlade kommittén utkast till slutrapport som nu överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande och beslut. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 30 januari 2018 

 Fortsatt utveckling av den politiska organisationen i Östra Göinge kommun. 

Slutrapport från utvärdering av den politiska organisationen inför ny mandatperiod 

2019-2022 
 

Beslutet skickas till: 

De politiska partierna 
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§ 14 
 

Grafisk profil för Östra Göinge kommun 2018 
Dnr: KS 2018/00005 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunchefen får i uppdrag att inom ramen för kommunens grafiska profil anpassa 

innehållet efter verksamhetens behov. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

År 2012 antog kommunstyrelsen den senaste revideringen av kommunens grafiska profil. De 

erfarenheter som gjorts sedan dess visar att det finns ett behov av en mera löpande 

uppdatering och revidering för att kunna möta de nya krav som ständigt uppkommer genom 

bl.a. den snabba digitala utvecklingen. Av det skälet är det mera ändamålsenligt att 

kommunchefen får huvudansvaret att fastställa den grafiska profilens innehåll och 

utformning. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 2 januari 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Samtliga verksamhetsområdeschefer 

VD, Göingehem 

VD, ÖGRAB 
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§ 15 
 

Upphävande av inaktuella taxor, bidrag etc. i kommunal 
författningssamling (KFS) 
Dnr: KS 2017/00296 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar att KFS 13, 17, 20, 39, 41, 47, 54, 60, 72, 74, 87 samt 

Ägardirektiv IFAB upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med genomgång av de kommunala författningssamlingarna konstateras i samråd 

med verksamheten att ett antal av författningarna kan upphävas då de inte längre är aktuella. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 januari 2018 

 KFS 13 – Avgift för automatiskt brandlarm från och med den 1 januari 1993 

 KFS 17 – Taxa för regelbunden brandsyn mm 

 KFS 20 – Regler för miljöpris 

 KFS 39 – Interkommunala ersättningar vid gymnasieskola och komvux 

 KFS 41 – Lokala trafikföreskrifter som inte tillkännages genom vägmärken 

 KFS 47 – Taxa för importbesiktning av livsmedel 

 KFS 54 – Bolagsordning IFAB 

 KFS 60 – Anvisning och avtalsmall för anslutning av värmepump till kommunens 

dagvattensystem 

 KFS 72 – Ersättning vid deltagande i förhandlingsverksamhet enligt MBL eller i 

tillfälliga arbetsgrupper, utskott, råd, kommitteer mm 

 KFS 74 – Avgift för sidotippsmassor 

 KFS 87 – Interkommunal ersättning, särskolan 

 Ägardirektiv IFAB 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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