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Tid och plats: 

 

Onsdag den 18 april 2018, klockan 8:30-12:00 , 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 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Måndag den 23 april 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

22 - 25 

  

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 2018-04-18 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-23 

Datum då anslaget tas ned 2018-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Mål- och resultatplan 
Oscar Nilsson, ekonomichef, informerar om arbetet med mål- och resultatplanen. 

 

Verksamhetsrapport Boende 
Tommy Johansson, utredare, leder en workshop med ledningsutskottet kring 

verksamhetsrapporten för utmaningsområdet Boende. Den ska återrapporteras till 

Kommunstyrelsens sammanträde i maj. 
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§ 22 
 

Köp av fastigheten  
Dnr: KS 2018/00341 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till köpekontrakt för fastigheten  

och uppdrar till kommunchefen att verkställa köpet. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnads har fört överläggningar med fastighetsägaren om ett köp av den centrala 

fastigheten . Fastigheten är belägen i samma kvarter som  och 

har en areal om 614 kvadratmeter. På fastigheten finns idag en äldre byggnad som i del av 

byggnaden hyser . Fastigheten har ett strategiskt läge och det bedöms viktigt att 

kommunen får rådighet över fastigheten för en förnyad centrumplanering.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 28 februari 2018 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss del av  
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 23 
 

Ny kommunal borgen för KFH Göingebygdens trygga hem 
Dnr: KS 2018/00625 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Östra Göinge kommun går i borgen för KHF Göingebygdens trygga hems lån, 

kreditnr xxxx-xxxx-xx a 29 000 000 kronor hos SEB. Det nya lånebeloppet ryms 

inom beslutad borgensram, enligt fullmäktiges beslut den 17 december 2015 § 118. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingebygdens trygga hem anhåller om borgensåtagande inom beslutad borgensram. Lånet 

ska användas som delbelopp för om och tillbyggnad av Västanvid i Knislinge. Kreditnumret 

på lånet markeras i beslutet med bokstäverna ”xxxx-xxxx-xx” då inget nr finns förrän 

beslutet är fattat. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 6 april 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson 
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§ 24 
 

Förslag till remissyttrande över departementspromemorian 
Ökad styrning av myndigheternas lokalisering  
Dnr: KS 2018/00364 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med nedanstående förslag till remissyttrande.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge har fått finansdepartementets promemoria ”Ökad styrning av myndigheternas 

lokalisering” på remiss. Kommunens svar ska vara departementet tillhanda senast den 18 maj 

2018. 

 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. 

 

Remissyttrande 
I rubricerad promemoria föreslås ett antal åtgärder som syftar till att ändra styrningen av sta-

tens myndigheter så att större vikt ska läggas vid frågor om lokalisering med syftet att mål-

sättningen om ökad regional hänsyn ska få genomslag. 

 

I huvudsak föreslås följande: 

 Bestämmelser som reglerar förfarandet vid myndigheters beslut om lokalisering införs 

i en ny förordning. 

 

 En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning. 

 

 Innan myndigheten fattar beslut om att avveckla myndighetens arbetsställen i en 

kommun ska den upprätta en konsekvensanalys. 

 

 Konsekvensanalysen ska upprättas inom ramen för det samrådsförfarande som regle-

ras i förordningen om regionalt tillväxtarbete och som statliga myndigheter ska til-

lämpa när de överväger att minska sin verksamhet. 

 

 Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhetsmässiga, ekono-

miska och personella konsekvenserna av myndighetens planerade beslut samt en be-

dömning av de regionala konsekvenserna.  

 

 Av analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla el-

ler rationalisera den befintliga verksamheten i kommunen. 
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Med beslut om lokalisering avses i promemorian beslut som påverkar i vilken kommun en 

myndighet har arbetsställen. 

 

Kommunens synpunkter 

Östra Göinge menar att det är viktigt att regeringen har som utgångspunkt att staten, genom 

sina myndigheter, ska ha en hög närvaro i kommunerna. Utgångspunkten måste vara att sta-

ten inte ska flytta eller avveckla myndigheter från kommuner där de behövs. Det är därför bra 

att regeringen föreslår skärpta krav på det beslutsunderlag som ska ligga till grund för myn-

digheters beslut om närvaro i kommunerna. 

 

Östra Göinge kommun ställer sig bakom förslaget att det ska genomföras en konsekvensana-

lys innan en myndighet fattar beslut om att avveckla ett arbetsställe i en kommun, liksom att 

det av analysen ska framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rational-

isera den befintliga verksamheten i kommunen.  

 

Det är mycket viktigt att myndigheterna baserar sina beslut om lokalisering på ett fullgott 

beslutsunderlag som noggrant beskriver alla konsekvensers i den eller de berörda kommuner-

na när det gäller sysselsättning, service, verksamhetens art och betydelse för kommunen ut-

veckling.  Konsekvensanalysen måste därför göras med utgångspunkt i en god kunskap om 

den berörda kommunen specifika förutsättningar och struktur.  

 

Östra Göinge kommun menar därför att det är nödvändigt att berörda kommuner involveras 

och ges en aktiv roll i beslutsprocessen. Vi menar att det inte räcker med enbart samråd, som 

det föreslås i promemorian, utan att det krävs ett aktivt deltagande under hela beslutsproces-

sen från berörda kommuner. Det är särskilt viktigt att kommunerna involveras tidigt, när det 

fortfarande finns möjlighet att förutsättningslöst pröva olika idéer och uppslag till alternativa 

lösningar och innan myndigheten hinner låsa fast sig vid något särskilt alternativ. 

 

Ett sådant samarbete, där alla parter deltar aktivt, har större förutsättningar att resultera i al-

ternativa lösningar med utgångspunkt i olika infallsvinklar än om myndigheten själv genom-

för konsekvensanalysen och enbart samråder med berörda kommuner. 

 

Vi vill i detta sammanhang lyfta ett exempel från vår egen kommun, där arbetsförmedlingen 

hade beslutat att lägga ner sitt lokalkontor i Broby, trots att arbetslösheten i Östra Göinge är 

dubbelt så hög som i riket och att arbetsförmedlingens fysiska närvaro på plats i kommunen 

är mycket viktig för kommunens och arbetsförmedlingens gemensamma arbete med grupper 

som står långt från arbetsmarknaden.  

 

Vi menar att detta är ett exempel på ett beslut som fattats på felaktiga grunder, där inte till-

räcklig hänsyn tagits till lokala effekter för den berörda kommunen. Beslutet fattades dessu-

tom helt utan att kommunen involverats i beslutsprocessen.  

 

Men efter förnyade kontakter mellan kommunen och arbetsförmedlingen har nu lyckligtvis 

ett gemensamt nytt beslut fattats om en samlokalisering av kommunens arbetsmarknadsenhet 

och personalen vid arbetsförmedlingens lokalkontor i gemensamma lokaler.  I stället för en 
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avveckling skapar det nya beslutet nu goda förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete 

kring de utsatta grupperna på arbetsmarknaden.  

 

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att tidigt involvera kommunerna i beslutsprocessen, 

när statliga myndigheter överväger att lägga ned sin verksamhet, och att det oftast leder till ett 

bättre utfall för alla parter än om myndigheten ensamt fattar beslut. Det är viktigt att myndig-

heterna förstår att de ska stödja utvecklingen i kommunerna och att kommunerna är en viktig 

samarbetspartner. 

 

Mot ovanstående bakgrund menar Östra Göinge därför också att skrivningen i förslaget, att 

konsekvensanalysen ska innehålla beskrivningar av de regionala effekterna, inte är tillräcklig. 

Kravet på konsekvensanalys bör skärpas så att det tydligt framgår att en sådan även ska inne-

fatta vilka de lokala effekterna är för den enskilda kommunen av en avveckling av statlig 

verksamhet mot bakgrund av kommunens specifika situation, förutsättningar och struktur i 

förhållande till den aktuella verksamheten. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 16 mars 2018 

 Finansdepartementets promemoria ”Ökad styrning av myndigheternas lokalisering” 
 

Beslutet skickas till: 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se 

 
 
 

 

  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se
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§ 25 
 

Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige, styrelsen 
och nämnder har att förrätta 
Dnr: KS 2018/00496 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Till Kommunfullmäktiges sammanträden ska de fyllnadsval Kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har att förrättas redovisas. 

 Kommunfullmäktige ska ta ställning till att godkänna redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska utse ledamöter, ersättare, 

ägarombud och liknande i ett antal olika instanser, styrelser, råd och liknande. Vid avsägelser 

från uppdrag är det inte ovanligt att det är ett längre tidsglapp mellan att en avsägelse 

kommer in och att behörig instans väljer en efterträdare. För att öka medvetenheten att det 

finns vakanta platser till vilka nomineringar måste komma in, är förslaget att en lista över 

vakanta platser där fyllnadsval behöver göras redovisas till Kommunfullmäktige vid dess 

sammanträde varje månad. 

 

Förslaget att denna redovisning ska göras behandlas av ledningsutskottet och därefter 

Kommunstyrelsen innan beslut i Kommunfullmäktige. Själva redovisningen kommer dock 

sedan att behandlas som anmälningsärenden gör och gå direkt till Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018 
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