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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 januari 2015, klockan 8.30-10.10 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Christina Panfalk (KD) 

Daniel Petersén tjg. ersättare för Ann Ahlbin (S) 

Marcus Jeppsson (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 

Oskar Nilsson, tillträdande ekonomichef 

Karl-Axel Hill, näringslivschef § 2 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig, informationsärende 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef , informationsärende 

Linnéa Widing, planarkitekt, informationsärende 

Henrik Arvidsson, projektingenjör, informationsärende 

 

  

Justerare Marcus Jeppsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2015-01-21 kl. 12.00 Kommunhuset, enheten Administration och 

utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 4 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Marcus Jeppsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2015-01-21 

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-21 

Datum då anslaget tas ned 2015-02-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

 

Underskrift 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 1 
 

Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-12-31 
Dnr: 2014/136 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för 

portföljens sammansättning och avkastning per den 31 december 2014. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ledningsstöd och service 2015-01-02 

 Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 december 2014. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Anne-Krestin Palmgren, ekonomichef 
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§ 2 
 

Näringslivsstrategi 
Dnr: 2012/1282 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun beslutade 2011-10-20 om en ny 

näringslivsplattform. Beslutet innebär att kommunen ska ta ett tydligt ansvar för den 

kommunala näringslivsservicen i vid mening och för sådan näringslivsutveckling som 

förutsätter offentlig medverkan. 

Med utgångspunkt från detta har det ansetts viktigt att kommunen tar fram en ny 

näringslivsstrategi. Syftet med en sådan strategi bör vara att den bidrar till en grund för ett bra 

företagsklimat i Östra Göinge kommun. Strategin ska främja tillväxt i befintliga företag och 

göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar så att fler arbetstillfällen kan skapas. 

Strategin ska också tydliggöra Östra Göinge kommuns insatser inom det näringspolitiska 

området och verka som en bas för detta näringslivsarbete. 

På uppdrag av kommunchefen har Näringslivsenheten vid kommunen i samarbete med SPU 

arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi. Arbetet med framtagande har skett i dialog 

med företagsorganisationer, företagare, förtroendevalda och kommunala tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2014-12-22 Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun 

 Näringslivsstrategi för Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Karl-Axel Hill, näringslivschef 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef 

Ulla Wram, verksamhetschef för Bildning 

Östra Göinge Industrifastighetsbolag 

Näringslivsarenan Östra Göinge kommun 

Göinge Näringsliv 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2015-01-21 

Sida 6/7 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 
 

Svar på motion - Gång- och cykelväg på Holmavägen 
Dnr: KS 2014/00803 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Listerud har lämnat en motion rörande ombyggnaden av Holmavägen och anläggning av 

gång- och cykelbanor i anslutning till denna. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Samhällsbyggnadsavdelningen lämnar följande yttrande med anledning av motionen.  

 

Det har under en lång rad av år lämnats klagomål till kommunen på höga hastigheter och 

bristande trafiksäkerhet på Holmavägen i Knislinge. Gatans bredd och gestaltning har 

inbjudit till höga hastigheter och har inte stått i harmoni med gällande hastighetsbegränsning. 

 

Beslut har fattats att bygga om Holmavägen som en del av byutvecklingen i Knislinge och i 

samband därmed anlägga en gång- och cykelbana, som i sitt slutliga skick ska förbinda 

centrala Knislinge med Vanås och även erbjuda en säker skolväg för elever på såväl 

Snapphaneskolan som Västerskolan. Det är ett medvetet val att smalna av Holmavägen och 

att anlägga dubbla gång- och cykelbanor för att dämpa hastigheter och öka trafiksäkerheten. 

Det är också ett medvetet val att ge Holmavägen en ny gestaltning och ett formspråk som 

harmonierar med bostadsmiljön och ger en ökad trivsel.  

 

Ombyggnaden av Holmavägen har slutförts under senhösten 2014. Trafikverket har 

medfinansierat anläggningen av gång- och cykelbanor. 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-01-08 

 Motion 2014-09-30 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Listerud 

Kenneth Liedman 
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§ 4 
 

Medborgarförslag om cirkulationsplats väg 19/119 i Broby 
Dnr: KS 2014/01092 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Medborgarförslaget besvaras enligt nedanstående förslag.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Listerud, Framstegspartiet Östra Göinge, har lämnat ett medborgarförslag rörande 

cirkulationsplatsen vid väg 19/119 i Broby. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Förslagsställaren ser det nödvändigt gatbelysningen kompletteras vid cirkulationsplatsen, att 

omgivande stenkant tas bort samt att det byggs en gång- och cykelväg under väg 19 och 119. 

 

Förslag till svar 
Väg 19 och 119 med tillhörande cirkulationsplats är statliga vägar under Trafikverkets 

väghållningsansvar. Åtgärder och eventuella föränderingar på vägarna och i 

cirkulationsplatsen måste därför beslutas och genomföras av Trafikverket.  

 

Östra Göinge kommun för dialog med Trafikverket om byggande av gc-tunnel under väg 19 i 
Broby i samband med projektering av ombyggnad av väg 19 med planerad start 2017.  
 
Medborgarförslag översänds till Trafikverket för ställningstagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-01-08 

 Medborgarförslag Jan Listerud, Framstegspartiet Östra Göinge, 2014-11-28 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Listerud, Framstegpartiet Östra Göinge 

Trafikverket, Ulrika Jeppsson, Kristianstad 

Kenneth Liedman 

 
 
 

 

 


