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§ 26 
 

Delårsrapport per den 30 april 2018 
Dnr: KS 2018/00573 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport per den 30 april är framtagen avseende verksamhet och det ekonomiska 

resultatet. Det är en förenklad uppföljning med tonvikten lagd på prognos för helåret 2018. 

 

Nytt för år 2018 gällande verksamhetsmålen är att förvaltningen planerat in delmål för 

respektive år för att säkerställa att Mål- och resultatplanen uppnås. Det är prognosen av 

delmålen för 2018 som avses i rapporten.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 6 april 2018 

 Delårsrapport, daterad den 30 april 2018 
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§ 27 
 

Ny kommunal borgen för Göingehem AB 
Dnr: KS 2018/00831 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Östra Göinge kommun går i borgen för Göingehem AB:s lån nr  i 

Kommuninvest. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem har 2018-04-27 anhållit om ny kommunal borgen för lån nr  på 50 200 000 

kr, att användas till byggnation av Centraltorget (Höghuset) i Knislinge. Lånet kommer att 

lyftas i slutet av juni 2018 och lånebeloppet ryms inom beslutad borgensram, KF § 77, 2016-

09-22. 
 

Beslutsunderlag 

 Göingehem AB:s anhållan om ny kommunal borgen 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2018 
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§ 28 
 

Upphävande av kommunal borgen för AB Östra Göinge 
fastigheter nr 1 (ÖGfnr1) 
Dnr: KS 2018/00366 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunens beslut om borgen för ÖGfnr1, KF 2016 § 108 ,upphävs och kommunen 

borgar inte längre för bolagets skuld. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Då försäljningen av ÖGfnr1 genomfördes per den2 maj 2018 enligt beslut, KF 2018 § 43, ska 

kommunen upphäva sitt beslut om borgen till bolaget. Lånet i ÖGfnr1 löstes, i enlighet med 

avtalet, in vid tillträdet av den nya ägaren. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 17 maj 2018 
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§ 29 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen jan-april 2018 
Dnr: KS 2018/00016 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Rapporterna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för januari till och med april år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 15 april 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 januari 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 28 februari 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 mars 2018 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 april 2018 
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§ 30 
 

Antagande av detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. 
Bastholmen 
Dnr: KS 2015/00181 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. 

Bastholmen, Broby. 

 

Beslutsmotivering 
Förslaget till detaljplan för del av Broby 59:1 m.fl. har genomgått samråd och granskning. 

Inkomna synpunkter har hanterats och planförslaget bedöms uppfylla Plan- och bygglagens 

regler om avsedd markanvändnings lämplighet. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

För verksamhetsområdet Bastholmen i Broby finns en gällande detaljplan som vann laga 

kraft år 2002. Planen anger markanvändningen till industri samt lagerverksamhet. I samband 

med att Östra Göinge kommun planerar att förtäta Broby centrum behövs en ny lokalisering 

av bensinstationen. Den södra delen av Bastholmen, med skyltläge mot väg 119 har bedömts 

som en lämplig placering för en ny lokalisering av bensinstationen.  

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med 

närhet till både väg 19 och 119. Det vidare syftet med planen är även att säkerställa 

naturmark till förmån för djur- och växtliv samt för att främja ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten.  

 

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga 

Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen av 

planområdet avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning 

föreslås ett naturområde längs med väg 19.  

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut den 25 

februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och 

granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018. 

Planförslaget bedöms vara färdigt för antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 11 april 2018 

 Antagande planbeskrivning Broby 59:1 mfl (Bastholmen) 
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 Antagande plankarta Broby 59:1 mfl (Bastholmen) 

 Granskningsutlåtande Broby 59:1 

 Fastighetsförteckning Bastholmen 
 

Beslutet skickas till: 

Plan- och byggenheten, Ida Nilsson 
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§ 31 
 

Slutrapport från Jämställdhetsberedningen: Jämställdhet i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00195 
 

 

 

Förslag till beslut 

 Jämställdhetsberedningens slutrapport fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jämställdhet  
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen och brukar 

definieras: att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 

livets alla områden. Jämställdhet ser till relationen mellan kvinnor och män som grupper. 

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och ett omistligt värde i en demokrati. 

Jämställdheten är reglerad i lag och ska tillämpas på alla områden i samhället. Genom sin 

betydelse för befolkningens vardagsliv och -förutsättningar är kommunen en viktig aktör för 

att verka för ett lokalsamhälle som är jämställt med avseende på kommunen som arbetsgivare 

och som ansvarig för välfärdstjänster gentemot kommuninnevånarna.  

 

Jämställdhetsintegrering  
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv 

fortlöpande ska finnas med i beslut, uppföljning och analys av resultat. Alla individbaserade 

resultat redovisas könsuppdelat. Strategin ska tillämpas av de aktörer som deltar i ordinarie 

beslutsfattande och resultatuppföljning. En förutsättning för framgång är att aktörerna har 

tillräckliga kunskaper inom området jämställdhet. 

 

Jämställdhetsintegrering enligt Göingemodellen 

Politikerna uttrycker sin vilja genom att efterfråga värden och resultat i ett långsiktigt 

perspektiv i form av inriktningar och resultatmål. 

Tjänstemännens roll är att förverkliga den politiska viljan i genomförandet av uppdragen. De 

politiska inriktningarna och målen omsätts i verksamhets- och handlingsplaner och 

uppmärksammas av chefer i den dagliga styrningen och dialogen med medarbetarna. 

 

Chefer och medarbetare tillåts och förväntas ha stor påverkan på uppdragens utförande. 

Resultat skapas i det dagliga arbetet genom enskilda medarbetares beslut i samspel med 

göingebon. 
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Ständiga förbättringar drivs fram genom systematisk uppföljning och analys av arbetets 

resultat. När det kommer till jämställdhet, behöver verksamheterna analysera sina resultat 

könsuppdelat, ringa in ojämställdhetsproblem, genomföra förbättringsåtgärder och följa upp 

sina insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten går vidare till politiken i den årliga 

verksamhetsrapporten.  

 

Det är således verksamheternas medarbetare och chefer som utifrån en politisk inriktning 

formulerar konkreta aktiviteter för ökad jämställdhet i sina ordinarie handlingsplaner utifrån 

verksamhetens resultat och göingebornas behov och rapporterar tillbaka resultaten till 

politiken. Principerna nedan utgör en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering 

utifrån Göingemodellen. 

 

Principer för jämställdhet 

 

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att bekämpa 

    diskriminering på flera grunder och andra missgynnanden. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 

    för ett demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet.  

5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och landskap är 

    nödvändigt för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.  

6. Handlingsplaner och program med tillräckliga resurser är nödvändiga verktyg för att 

    främja jämställdhet. 
(Källa: Den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR) 

 

Inriktning: Jämställd kommunal service år 2025 

 

År 2025 är Östra Göinge kommuns verksamheter jämställdhetsintegrerade.  

Genom beslut och i det dagliga genomförandet säkerställer kommunens politiker och 

tjänstemän ett jämställt bemötande och en god och likvärdig samhällsservice åt göingeborna, 

fri från osakliga skillnader på grund av kön.  

 

Med principerna och inriktningen ovan som grund, efterfrågar jämställdhetsberedningen ett 

medvetet och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med 

Göingemodellens systematik. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 15 mars 2018 

 Slutrapport från Jämställdhetsberedningen 

 Protokoll från Jämställdhetsberedningens avslutande möte 2018-05-04 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

Politisk planeringsberedning 

Förvaltningsledningen 

Kvalitetsstrateg 
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§ 32 
 

Analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet 
Boende - 2017 
Dnr: KS 2018/00578 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Analysrapporten godkänns.   

 Analysrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för presentation och debatt.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 

beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 

Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna 

lyfts fyra utmaningsområden fram och ett av dessa är området Boende. Till dessa områden 

kopplas sedan av kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av kommunstyrelsen 

beslutade strategier. En viktig del i styr- och ledningsmodellen är att kunna säkerställa vilka 

resultat som har blivit följden av de uppställda målen och tydliggöra dessa. 

Från och med i år pågår en utvidgad uppföljnings- och utvärderingsprocess. Som ett led i 

detta arbete har förvaltningen arbetat fram en Verksamhetsrapport inom området Boende och 

den har presenterats för kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades till ledningsutskottet för en 

politisk analys av mål och resultat och nu har det arbetats fram en analys utifrån politiskt 

uppställda mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 26 april 2018 

 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Boende 

– 2017 

 Verksamhetsrapport Boende 
 

 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2018-05-30 

Sida 14/17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 
 

Förslag till ny arbetsordning för Kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/00784 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Förslag till ny arbetsordning fastställs att gälla från den 15 oktober 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

En parlamentarisk kommitté har utvärderat den politiska organisationen på fullmäktigenivå. 

Kommitténs slutrapport fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträdet i mars 2018. 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning fick då i uppdrag att återkomma med de förslag 

till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning, och eventuella övriga styrdokument, 

som föranleddes av den politiska kommitténs förslag.  

 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning har nu tagit fram förslag till ny arbetsordning med 

de förändringar som följer av den parlamentariska kommitténs förslag och av kommunfull-

mäktiges beslut i mars. Den nya arbetsordningen, som börjar gälla 15 oktober 2018, innebär i 

huvudsak att fullmäktiges planeringsberedning upphör i och med den nya mandatperioden 

och att dess arbetsuppgifter övertas av kommunfullmäktiges presidium. Samtidigt inrättas ett 

samverkansforum mellan fullmäktigepartierna och presidiet, kallat gruppledarforum. I grupp-

ledarforum ingår fullmäktiges presidium och fullmäktigepartiernas gruppledare. Gruppledar-

na utses av kommunfullmäktige på förslag från respektive parti.  

 

Gruppledarforum är ett forum för samverkan mellan kommunfullmäktiges presidium och 

partigrupperna i kommunfullmäktige. Gruppledarforum syftar i stort till att upprätthålla en 

god kommunikation mellan presidiet och partigrupperna och till att utveckla kommunfull-

mäktiges arbetsformer. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 27 april 2018 

 Förslag till ny arbetsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
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§ 34 
 

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen år 
2017, avseende om verksamheten är ändamålsenlig och 
inom ramen för kommunens befogenheter 
Dnr: KS 2018/00888 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunens hel- eller delägda bolag, Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings 

AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, AB Östra Göinge 

Fastigheter nr 1 och CEISS AB har under 2017 bedrivit sin verksamhet i enlighet med 

fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål och kommunala befogenheter 

som anges i bolagsordningarna. 

 

Beslutsnivå  
Beslut i kommunstyrelsen och delgivning till kommunfullmäktige. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska varje år, senast den 30 juni, genom särskilt beslut ta ställning till om 

de bolag som kommunen äger helt eller delvis bedrivit sin verksamhet i enlighet med det i 

bolagsordningen angivna ändamålet och dessutom om verksamheten har bedrivits inom ra-

men för de kommunala befogenheterna. Bolagens ändamål och de kommunala befogenheter 

som gäller för respektive bolag framgår av bolagsordningarna. 

 

Ett viktigt underlag för kommunstyrelsens ställningstagande är lekmannarevisorernas gransk-

ningsrapporter som ska biläggas revisionsberättelsen från de förtroendevalda revisorerna och 

som dessutom ska tillställas kommunstyrelsen direkt. Genom ägardirektiv har lekmannarevi-

sorerna ett särskilt ansvar att i granskningsrapporterna bedöma bolagens verksamhet med 

hänsyn till ändamålsuppfyllelse, måluppfyllelse och om verksamheten bedrivits inom ramen 

för de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag. Lekmannarevisorerna ska 

snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolagen brister i dessa avseenden. 

 

Som underlag för sitt ställningstagande har kommunstyrelsen därutöver genomfört regel-

bundna koncernmöten under 2017 och bolagen har redovisat sin verksamhet vid kommunsty-

relsens sammanträden. Vidare ingår bolagens årsredovisningar i koncernens årsredovisning 

som fastställs av kommunfullmäktige 

 

Den sammantagna bedömningen utifrån granskningsrapporter och övrigt underlag är att bola-

gens verksamhet har bedrivits enligt fastställda ägardirektiv och i enlighet med de ändamål 

och kommunala befogenheter som anges i bolagsordningarna. 
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De bolag som ingår i kommunstyrelsens uppsikt 2017 är Göingehem AB, Östra Göinge Ren-

hållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, AB Östra Göinge 

Fastigheter nr 1 och CEISS AB. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 22 maj 2018 

 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende 2017. 
 

Beslutet skickas till: 

Bolagen 

Revisorerna 
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§ 35 
 

Riktlinjer för dataskydd 
Dnr: KS 2018/00923 

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Riktlinjerna antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, att tillämpas. GDPR står för 

General Data Protection Regulation och innebär ett nytt regelverk för hur man får behandla 

personuppgifter. Den gällande personuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya förordningen. 

Som ett led i förberedelserna har ett förslag till riktlinjer tagits fram för att på en övergripande 

nivå ange hur personuppgifter ska hanteras. Riktlinjerna ska ge vägledning utifrån 

utgångspunkterna i personuppgiftsbehandling och hur arbetet ska organiseras. Förvaltningen 

kommer att komplettera riktlinjerna med mer konkreta rutiner för hantering av de 

registrerades rättigheter.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 maj 2018 

 Riktlinjer för dataskydd 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson, stabschef 
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