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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 mars 2018, klockan 8:30-10:00 , 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 

Mattias Carlsson, enhetschef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Måndag den 26 mars 2018 kl. 08:00 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

16 - 21 

  

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 2018-03-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-21 

Datum då anslaget tas ned 2018-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Ekonomisk rapport 
Ekonomichef Oscar Nilsson och Mattias Carlsson, enhetschef för ekonomienheten, 

informerar om det ekonomiska läget för kommunorganisation per februari 2018. 

 
Bredband 
Pia Vingestråhle, bredbandssamordnare, informerar om hur långt utbyggnaden av fibernätet i 

kommunen har fortskridit. 

 

Kommunstyrelsens arbetssätt och arbetsformer 
Tommy Johansson, utredare, och Tomas Carvonen, planeringsansvarig, informerar om hur 

det kommande arbetet med att utreda hur Kommunstyrelsen ska arbeta och vara organiserad i 

framtiden kommer att genomföras. 

 

Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om försäljningen av AB Östra Göinge Fastigheter 

nr 1 samt rutinen för placeringar av barn på kommunens förskolor. 
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§ 16 
 

Ändring av bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr: KS 2018/00442 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och ger kommunens ägarombud på 

bolagsstämman i uppdrag att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordning, 

ägaravtal och ägardirektiv. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har lämnat förslag till förändringar på de 

styrande dokumenten. Inledningsvis delas det tidigare dokumentet upp i tre, vilket gör att 

bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv nu är separata dokument istället för sammanslaget 

till ett dokument. Det blir tydligare och effektivare dokument. 

 

Språkliga anpassningar är gjorda, några stycken är effektiviserade och omflyttade samt att 

viss språklig korrigering är gjord. 

 

Sakförändring sker i punkten kring aktieägarförteckningen, där det uppdaterats med de nya 

aktieägarna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 6 mars 2018 

 Bolagsordning 

 Ägaravtal 

 Ägardirektiv 

 Tidigare bolagsordning inklusive ägaravtal och ägardirektiv  
 

Beslutet skickas till: 

Ytte Hjert, ägarombud 
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§ 17 
 

Försäljning av Knislinge 43:2 
Dnr: KS 2017/01493 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  
  Kommunstyrelsen beslutar att sälja bostadsfastigheten Knislinge 43:2 till Göingehem 

AB enligt villkor i förslag till köpekontrakt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göingehem AB söker tomtmark i Knislinge för att uppföra ett flerfamiljshus. Bolaget vill 

köpa Knislinge 43:2 för detta ändamål. 
 

Bolaget avser att uppföra ett flerfamiljshus med sex våningar. Fastigheten har värderats i 

augusti 2017 och dess värde bedöms till 1 800 000 kr. 

 

Förvaltningen föreslår att Knislinge 43:2 säljs för 1 800 000 kr. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 28 februari 2018 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss med utmärkning av Knislinge 43:2 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 18 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-
04-04 
Dnr: KS 2017/02039 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 5 mars 2018, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras på ett antal punkter. 

 

Överklaga till prövoinstans 

Idag har styrelsens utskott befogenhet att överklaga domstolars och andra prövainstansers 

beslut att upphäva eller ändra beslut som styrelsen fattat. Detta är principiellt felaktigt då det 

är den som fattat det upphävda beslutet som också har befogenhet att överklaga. Förslaget är 

därför att slå ihop två punkter. 1 kap. 7 p. reglerar utskottens rätt att överklaga 

upphävda/ändrade styrelsebeslut medan 1 kap. 10 § som reglerar delegats rätt att överklaga 

när dennes egna beslut upphävts/ändrats. Istället bör 1 kap. 7 § reglera att delegat i 

ursprungsbeslut överklagar. 10 p. utgår. 

 

Yttrande till prövoinstans 

På samma sätt som ovan bör 1 kap. 8 och 11 p. slås ihop så att 8 p. reglerar att det är delegat i 

ursprungsbeslutet som yttrar sig, medan 11 p. utgår. 

 

Begäran om inhibition 

Idag kan utskotten enligt 1 kap. 9 p. begära inhibition i överklagade ärenden där styrelsen har 

fattat det ursprungliga beslutet. Då inhibition bara jml 29 § förvaltningslagen begärs i 

samband med överklaganden, ska den som överklagat också vara den som begär inhibition. 

Enligt 1 kap. 12 p. kan verksamhetsområdeschef begära inhibition när ursprungsbeslutet 

fattats av tjänsteman. Det finns dock inget skäl att en chef på lägre nivå eller en handläggare 

inte ska kunna begära inhibition när denne får överklaga beslutet. 9 p. revideras därför till att 

delegat i ursprungsbeslut kan begära inhibition, medan 12 p. utgår. 

 

 

Avvisa ombud 

Idag kan ordföranden i utskott enligt 1 kap. 22 p. avvisa ett ombud i ett ärende som uppvisar 

olämplighet. Det är dock rimligt att ordförandens, vilken leder, sammanträdet även kan göra 

så på styrelsens sammanträden. Därför bör punkten ändras så att den gäller för varje politisk 

instans och inte bara utskotten. 

 



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2018-03-21 

Sida 8/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Personalpolitiska riktlinjer 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 24 januari 2018 att tillfälligt ändra 

delegationsordningen så att ledningsutskottet kan besluta om personalpolitiska riktlinjer, då 

det annars inte kunnat hantera löneöversynen. Detta bör nu göras permanent och 1 kap. 55 p. 

tillkommer därför under avsnittet ”personal”. 

 

Begravningsombud 

Länsstyrelsen brukar ge Östra Göinge kommun möjlighet att föreslå personer som ska 

fungera som begravningsombud för personer i kommunen som inte är medlemmar i Svenska 

kyrkan. Idag kan ledningsutskottet föreslå borgerliga vigselförrättare, och det är därför 

rimligt att ledningsutskottet då också kan föreslå begravningsombud. Så därför föreslås det 

att 2 kap. 9 p. tillkommer där den rätten ges.  

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 mars 2018 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 5 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Anette Rubensson 
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§ 19 
 

Göinge Tänker Nytt 
Dnr: KS 2018/00287 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till koncept för Göinge Tänker Nytt antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göinge Tänker Nytt är ett koncept för ökad kunskap och handlingskraft för att främja 

utveckling hos lokala aktörer i Östra Göinge. Kommunen är huvudarrangör i samverkan med 

olika samverkansparter från Östra Göinges närings- och föreningsliv och lokala och regionala 

utbildningsanordnare.  

Valda teman ska stödja aktuella utvecklingsprocesser och gå i takt med pågående 

diskussioner i samhällsdebatten och politikens övergripande planering utifrån gjorda 

prioriteringar. 

Deltagare i seminarieprogrammet ska bjudas in brett och programmet alltid rikta sig till mer 

än en specifik målgrupp. Ett av de övergripande syftena med Göinge Tänker Nytt är att 

möjliggöra tvärgående kontakter och fruktbara samarbeten för en stärkt och ihållande 

utveckling.  

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 1 mars 2018  

 Beskrivning av Göinge Tänker Nytt, daterad den 1 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Politisk planeringsberedning 

Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg 
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§ 20 
 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
2017 
Dnr: KS 2018/00278 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

2017 . 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån vad som framkommit av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete bör det sättas 

fokus på de åtgärder som behövs för att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en 

naturlig del i det dagliga arbetet, och fortsätta utveckla de områden som krävs gällande 

naturlig del i verksamheten, uppgiftsfördelning och kunskaper, riskbedömningar, åtgärder 

och uppföljningar samt inom AFS 2015:4. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, daterad den 6 februari 2018 

 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017, daterad den 6 februari 

2018 
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§ 21 
 

Upphävande av nuvarande trafiksäkerhetspolicy 
Dnr: KS 2018/00429 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Nuvarande trafiksäkerhetspolicy, antagen av den 9 februari 2011 § 25, upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun arbetar systematiskt med att minimera riskerna för att någon av 

kommunens anställda eller förtroendevalda ska drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta 

innefattar även trafiksäkerheten och gäller oavsett om den anställde kör med kommunens 

fordon eller om egna fordon används. En ny vägledning gällande anställdas och 

förtroendevaldas trafiksäkerhet håller på att arbetas fram och skall ersätta nuvarande 

trafiksäkerhetspolicy. Den nya vägledningen tar även upp säkerhet och krav kring våra 

tjänstefordon. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, daterad den 2 mars 2018 

 Trafiksäkerhetspolicy 
 

Beslutet skickas till:  

Katarina Brännlund 

Jonas Rydberg 

Mikael Torberntsson 
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