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§ 81

Verksamhetsrapport - Vägen till arbete 
Dnr: KS 2021/01013 

Kommunstyrelsens beslut
 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation 

och debatt

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen för presentation 

Kommunfullmäktige för presentation och debatt 

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 utmaningsområden/prioriterade områden 

fram och till dessa områden kopplas sedan av kommunfullmäktige beslutade 
programhandlingar och av kommunstyrelsen beslutade strategier. För att följa 
upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag för politiska 

analyser.  

Verksamhetsrapporten rörande Vägen till arbete överlämnades till 
resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys 
utifrån uppställda mål och inriktningar. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 augusti 2021

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

VO-chefer 
Ekonomichef 
HR 
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Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 

informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda 
bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 

lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa. 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 

verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets 
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa 
självkostnadsprincipen. 

Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 

ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske 
genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 

avsiktsförklaringen.  

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har gjorts. 
Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska förutsättningar har 
framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen bör ske i november 2021. 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i bolaget. 

Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 miljoner till att sammanlagt vara 12 
miljoner kronor. Det innebär att Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 

aktier till värdet av 2 000 000 kronor.  Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och 
ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 

verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i 
bolaget sedan årsredovisningen.  

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en 

större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten. 

Instruktion till stämmoombudet 

För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även bolagets 
stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta för att 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att 
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Staben daterad den 29 juni 2021

 Kommunfullmäktigebeslut i Bromölla

 Kommunfullmäktigebeslut i Sjöbo

 Avsiktsförklaring för Bromölla 2020
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 Avsiktsförklaring för Sjöbo 2020

 Årsredovisning för balans- och resultaträkning 2020

 Revisionsberättelse 2020

 Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar

 Bolagsordning

 Aktieägaravtal

 Ägardirektiv

Merete Tillman Nermina Crnkic 

Kommundirektör Stabschef 

Beslutet skickas till: 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 

Höörs kommun 
Osby kommun 

Sjöbo kommun 
IT kommuner i Skåne AB 
Ekonomichef Östra Göinge kommun 
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§ 79

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande 
och nya styrdokument 
Dnr: KS 2021/01408 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo

kommuner blir nya ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners
inträde sker genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje

ägare äger 1/6 var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor.
Detta i enlighet med avsiktsförklaringarna som antogs av
kommunstyrelse 2020 i samtliga inblandade kommuner.

 Kommunfullmäktige antar:
- Förslag till ny bolagsordning

- Förslag till nytt aktieägaravtal
- Förslag till nytt ägardirektiv

 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de
nuvarande ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge samt

kommunfullmäktige i de nya ägarkommunerna Bromölla och Sjöbo fattar
motsvarande beslut.

 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna

nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli 
giltigt för bolaget och dess styrelse.

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas,
kommunens ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och Sjöbo
kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman

godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett 
gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB ( ). År 
2020 tillkom Osby kommun som ny delägare.  

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången 
till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och 

inom helägda bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna 



Protokoll Kommunstyrelsen 9 (28) 

Sammanträdesdatum: 

2021-09-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget 

äger dessa. 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och 
utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en 

aktiv part i verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla 
ägare till gagn. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt 

aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen. 

Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 

ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att 

utökningen ska ske genom nyemission. Formerna för övertagandet har också 
klargjorts genom avsiktsförklaringen.  

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter 
har gjorts. 

Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska 
förutsättningar har framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna 
lämpligen bör ske i november 2021. 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i 

bolaget. Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna 
omfördelas så att varje delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 
miljoner till att sammanlagt vara 12 miljoner kronor. Det innebär att Bromölla 

respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 aktier till värdet av 2 000 000 
kronor.  Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och ställde sig 

bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har 
skett i bolaget sedan årsredovisningen.  

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har 

bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har 
justeringar gjorts för att skapa en större tydlighet och samstämmighet i och 
mellan dokumenten. 

Instruktion till stämmoombudet 

För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver 
även bolagets stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens 
räkning rösta för att Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, 

att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och 
ägardirektivet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 juni 2021
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 Kommunfullmäktigebeslut i Bromölla

 Kommunfullmäktigebeslut i Sjöbo

 Avsiktsförklaring för Bromölla 2020

 Avsiktsförklaring för Sjöbo 2020

 Årsredovisning för balans- och resultaträkning 2020

 Revisionsberättelse 2020

 Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att
årsredovisningen blev klar

 Bolagsordning

 Aktieägaravtal

 Ägardirektiv

Beslutet skickas till: 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 

Höörs kommun 
Osby kommun 

Sjöbo kommun 
IT kommuner i Skåne AB 
Ekonomichef Östra Göinge kommun 
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Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se  
 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av IT-säkerhet i 
Östra Göinge kommun 
 

Förslag till beslut 

  Yttrandet godkänns och överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för yttrande 

Kommunfullmäktige, för information 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunrevisionen har EY granskat en aspekt av kommunens IT-säkerhet. 
Granskningen utformades utifrån det vanligaste IT-säkerhetshotet, vilket är att lura till sig 
inloggningsuppgifter eller att få medarbetare att exekvera skadlig programvara. Testet 

utfördes genom mailutskick till 400 slumpmässigt utvalda medarbetare och förtroendevalda. 
Granskningen visar att 10–20 % har utfört kommandon som kunde lett till informationsstöld 

eller driftsproblem i IT-systemen.   
 
Av granskningen framgår att Östra Göinge kommun rekommenderas att granska innehållet i 

den nuvarande IT-säkerhetspolicyn. I dagsläget saknar kommunen en IT-säkerhetspolicy. En 
sådan policy bör finnas och stabsavdelningen har inom ramen för utvecklingsarbetet för 

säkerhet och informationssäkerhet påbörjat arbetet med att se över, samt att upprätta 
nödvändiga styrdokument inom området. Unikom har skapat en IT-säkerhetspolicy vilken 
kommer att delas med ägarkommunerna, denna kommer att användas som underlag till Östra 

Göinge kommuns policy.  
 

Vidare föreslås kommunen att regelbundet genomföra olika övningar med syfte att stärka 
medarbetarnas medvetenhet gällande IT-säkerhet och även inom andra områden så som 
exempelvis fysisk säkerhet. Kommunen rekommenderas att exempelvis genomföra övningar i 

form av simulerade cyberattacker.  
 

Att stärka medvetenheten hos Östra Göinge kommuns medarbetare gällande IT-säkerhet, men 
även gällande informationssäkerhet och fysisk säkerhet i övrigt, anses vara av vikt och bör 
prioriteras. Att medarbetare har en hög säkerhetsmedvetenhet bedöms vara en viktig 

komponent i säkerhetsarbetet. En låg säkerhetsmedvetenhet kan leda till att viktig och 
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konfidentiell information går förlorad och/eller förvanskas, vilket kan få katastrofala följder. 

En låg medvetenhet kan således betraktas vara det största hotet mot kommunens säkerhet. 
 

I dagsläget görs inga regelbundna övningar eller utbildningssatsningar vad gäller säkerhet, 
dock finns det en ambition om att öka medarbetarnas medvetenhet. För att kunna nå en högre 
nivå av säkerhetsmedvetenhet krävs ett strukturerat och systematiskt arbete. 

Stabsavdelningen kommer under hösten 2021 att arbeta med ett upplägg för informations- 
och utbildningssatsning inom området, arbetet kommer att ledas av säkerhetssamordnare 

samt utvecklingssekreterare, tillika dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-08-05 

- Missiv – Granskning av IT-säkerhet, 2021-03-08 
- Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet, 2021-01-29 

 

 
 

Merete Tillman  Nermina Crnkic 
Kommundirektör  Stabschef 
 

 
Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 82 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av IT-
säkerhet i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/00670 

Kommunstyrelsens beslut 

  Yttrandet godkänns och överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för yttrande 

Kommunfullmäktige, för information 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunrevisionen har EY granskat en aspekt av kommunens IT-
säkerhet. Granskningen utformades utifrån det vanligaste IT-säkerhetshotet, 

vilket är att lura till sig inloggningsuppgifter eller att få medarbetare att exekvera 
skadlig programvara. Testet utfördes genom mailutskick till 400 slumpmässigt 

utvalda medarbetare och förtroendevalda. Granskningen visar att 10–20 % har 
utfört kommandon som kunde lett till informationsstöld eller driftsproblem i IT-
systemen.   

 
Av granskningen framgår att Östra Göinge kommun rekommenderas att granska 

innehållet i den nuvarande IT-säkerhetspolicyn. I dagsläget saknar kommunen en 
IT-säkerhetspolicy. En sådan policy bör finnas och stabsavdelningen har inom 
ramen för utvecklingsarbetet för säkerhet och informationssäkerhet påbörjat 

arbetet med att se över, samt att upprätta nödvändiga styrdokument inom 
området. Unikom har skapat en IT-säkerhetspolicy vilken kommer att delas med 

ägarkommunerna, denna kommer att användas som underlag till Östra Göinge 
kommuns policy.  
 

Vidare föreslås kommunen att regelbundet genomföra olika övningar med syfte 
att stärka medarbetarnas medvetenhet gällande IT-säkerhet och även inom andra 

områden så som exempelvis fysisk säkerhet. Kommunen rekommenderas att 
exempelvis genomföra övningar i form av simulerade cyberattacker.  
 

Att stärka medvetenheten hos Östra Göinge kommuns medarbetare gällande IT-
säkerhet, men även gällande informationssäkerhet och fysisk säkerhet i övrigt, 

anses vara av vikt och bör prioriteras. Att medarbetare har en hög 
säkerhetsmedvetenhet bedöms vara en viktig komponent i säkerhetsarbetet. En 
låg säkerhetsmedvetenhet kan leda till att viktig och konfidentiell information 

går förlorad och/eller förvanskas, vilket kan få katastrofala följder. En låg 
medvetenhet kan således betraktas vara det största hotet mot kommunens 

säkerhet. 
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I dagsläget görs inga regelbundna övningar eller utbildningssatsningar vad gäller 
säkerhet, dock finns det en ambition om att öka medarbetarnas medvetenhet. För 

att kunna nå en högre nivå av säkerhetsmedvetenhet krävs ett strukturerat och 
systematiskt arbete. Stabsavdelningen kommer under hösten 2021 att arbeta med 
ett upplägg för informations- och utbildningssatsning inom området, arbetet 

kommer att ledas av säkerhetssamordnare samt utvecklingssekreterare, tillika 
dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 augusti 2021 
- Missiv – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 8 mars 2021 

- Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 29 januari 
2021 
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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Revisionsfrågor, granskningsresultat och kommunstyrelsens kommentar 

Revisionsfråga:  

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisation under pandemin? 

Granskningsresultat/svar på revisionsfråga: 

Delvis.  

 Det har inte tydliggjorts i tillräcklig utsträckning vilka beslut som ska fattas av verk-

samheterna respektive krisledningsgruppen.

 Att pandemiplanen inte hade uppdaterats på flera år medförde inledningsvis en osä-
kerhet.

Kommentar: 

Kommunrevisionen framhåller att pandemiplanen inte hade uppdaterats på mer än 10 år och 

därför behövde revideras innan den kunde tillämpas fullt. Revisionen bedömer att detta har 
försämrat kommunen beredskap.  

Arbetet med att ta fram en ny pandemiplan startade i början av 2020. Den förelåg i färdigt 
skick och fastställdes den 20 mars 2020, samma datum som krisledningsgrupp och krisled-

ningsstab aktiverades, något som revisionen också noterar i sin rapport. När krisledningsor-
ganisationen aktiverades var pandemiplanen därför så aktuellt som det bara går. Det är svårt 
att se hur en alldeles nyligen reviderad och fastställd plan kan ha försämrat beredskapen un-

der pandemin. Möjligen var beredskapen sämre under den period då planen inte var uppdate-
rad men inte under Covid-19 pandemin, d.v.s. den period som revisionens granskning avser.  

Kommunstyrelsen vill lyfta fram som positivt att arbetet med att uppdatera planen påbörjades 
redan innan någon myndighet med ansvar inom området kunde tyda tecknen på hur allvarlig 

situationen skulle komma att bli. Att en uppdaterad pandemiplan kunde fastställas samma 
datum som krisledningsgrupp och stab aktiverades, bör snarast betraktas som förutseende och 

omdömesgillt och tyder på att man agerat i rätt tid i enlighet med försiktighetsprincipen. 

Kommunstyrelsen delar inte uppfattningen att det varit otydligt vilka beslut som ska fattas av 

verksamheterna respektive krisledningsgruppen. Som revisionen framhåller bidrar det faktum 
att krisledningsorganisationen följer ordinarie organisation snarare till en tydlighet om an-

svarsfördelningen. Principen har varit att den vanliga linjeorganisationen gäller, vilket inne-
bär att ordinarie beslutskompetens och delegationsordning ska tillämpas även under pande-
min. Det är svårt att se hur detta skulle kunna vara så mycket tydligare. Det mejl som revis-

ionen syftar på, och som man menar ger för stort tolkningsutrymme, skickades ut med syftet 
att rikta uppmärksamheten mot att det, under den exceptionella situation som förelåg, kunde 

uppstå situationer då ordinarie beslutsfattare borde överväga att lyfta vissa beslut av särskilt 
ingripande natur till centrala krisledningen. Syftet var att skapa en trygghet för enskild beslut-
fattare genom att kunna lyfta sådana beslut till högre nivå samtidigt som sådana ingripande 

beslut påverkar människors levnadsförhållanden mycket och dessutom kan ha betydelse 
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andra delar av verksamheten och att det därför kan vara lämpligt att de fattas av krisledning-

en. Att, som revisionen menar, peka ut särskilda typer av beslut i delegationsordningen hade 
inte bidragit till att uppnå det avsedda syftet, eftersom behovet att lyfta en fråga kan uppstå 

inom många olika områden som inte kan förutses på förhand. Även i ordinarie organisation 
finns en möjlighet, och till och med en skyldighet, för befattningshavare att lyfta ett beslut, 
som ska fattas med stöd av delegation, till högre nivå om det kan bedömas vara av mer prin-

cipiell och övergripande natur. Det mejl som skickades ut syftade till att rikta uppmärksam-
heten mot denna princip, eftersom pandemin skapat en situation där denna typ av beslut 

kunde bedömas öka i omfattning. 

Revisionsfråga:  

Har kommunstyrelsen tillsett att övergripande åtgärder vidtagits i syfte att hindra/minska 
smittspridning inom berörda verksamheter? 

Granskningsresultat/svar på revisionsfråga: 

Delvis. 

 Vi bedömer att begränsningarna i att vikarier inte kan arbeta inom både hemtjänst och

särskilt boende borde ha införts före det första konstaterade fallet.

 Vi noterar att besöksförbud inom äldreomsorgen infördes innan det nationella förbu-
det och fortsatte att gälla även under en period när det nationella förbudet hade tagits
bort, vilket innebär att det saknades lagstöd för åtgärden.

Kommentar: 

Kommunstyrelsen bedömer, å sin sida, det som mycket svårt att i ett slags förebyggande syfte 
införa en begränsning för vikarier att arbeta både inom hemtjänst och särskilt boende, vilket 
revisionen verkar mena att kommunen skulle ha gjort. Det handlar inte enbart om ökad ar-

betsbelastning, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, utan kanske främst om att kunna bemanna 
med utvilad personal och rätt kompetens för att bibehålla en tillräcklig kvalitet och 

patientsäkerhet i verksamheten över tid.  

En sådan begränsning, i förebyggande syfte, hade inneburit en betydande extra arbetsbörda, 
för personalen i de aktuella verksamheterna, eftersom det uppstår personalbrist i samma stund 

som vikarier inte längre kan växla mellan verksamheterna. Det finns inte tillgång till extra 
personal, med rätt kompetens, som står redo att sättas in i stället för dem som inte längre 

tillåts arbeta i båda verksamheterna. Följden blir att ordinarie personal måste beordras in för 
extrapass som kompensation för det bortfall som uppstår, vilket innebär att man inte kan vara 
ledig för återhämtning i normal omfattning. En sådan ingripande åtgärd är svår att motivera 

om man inte kan påvisa att läget är tvingande och akut. Den ökade arbetsbelastningen hade 
också inneburit att personalen varit sliten och tröttkörd redan innan smittspridning uppstod i 

verksamheten, med risk för negativa effekter på kvalitet och patientsäkerhet om 
begränsningen gällt över längre tid. 

När det gäller att införa besöksförbud utan lagstöd var det ett medvetet val som gjordes efter 
att olika faktorer vägts mot varandra. I den ena vågskålen låg det faktum att kommunerna inte 

ska vidta åtgärder som det saknas lagstöd för och som inte ryms inom den kommunala kom-
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petensen. I den andra fanns kommunens yttersta ansvar för de allra äldsta och sköra, något 

som ansvariga myndigheter, rikspolitiker och media lyft fram under hela pandemin. Här 
fanns alltså en konflikt mellan motstående principer och krav som kommunen var tvungen att 

hantera i det akuta läget.  

Vid tidpunkten för folkhälsomyndighetens beslut att upphäva besöksförbudet framstod det 
allt tydligare att Skåne var på väg in i en andra våg av smittspridning. Mot bakgrund av hän-

delseutvecklingen framstod folkhälsomyndighetens beslut, som grundat på en ofullständig 
bild av läget i regionerna i allmänhet och i Skåne i synnerhet. I denna situation vägde hänsy-

nen och omsorgen om de äldsta och sköraste kommuninvånarna tyngre än kravet på att inte 
under några omständigheter överskrida kommunens formella beslutskompetens.  

Det bör framhållas att reaktionerna från anhöriga och brukare nästan uteslutande varit posi-

tiva när det gäller besöksförbudet. I några fall, då det funnits invändning mot beslutet, har 
man ändå visat stor förståelse när man fått situationen förklarad för sig. Inte heller från något 

av de politiska parterna i kommunfullmäktige har det framförts kritik mot besöksförbudet. 

Revisionsfråga:  

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig intern och extern kommunikation avse-
ende berörda verksamheter? 

Granskningsresultat/svar på revisionsfråga: 

Delvis. 

 Kommunstyrelsen hade inte en tillräcklig beredskap avseende extern kriskommuni-
kation, då kriskommunikationsplanen inte hade uppdaterats på sju år och fortfarande

är under revidering. Vi noterar dock att det har utarbetats arbetssätt under tidens gång.

Kommentar: 

Revisionen menar att frånvaron av en kriskommunikationsplan har medfört en osäkerhet i hur 
den externa kommunikationen ska bedrivas, vilket man även säger bekräftas av intervjuer. 

Det är korrekt, som revisorerna påpekar, att kriskommunikationsplanen inte varit uppdaterad 
under flera år och kommunstyrelsen delar så klart uppfattningen att detta inte är bra. Målsätt-

ningen är att rätta till detta snarast möjligt. Orsaken till den uppkomna situationen är bland 
annat att det förelegat en viss otydlighet avseende vissa delar av säkerhetsarbetet, som bedri-

vits i samverkan mellan Osby och Östra Göinge kommuner. Efter att Östra Göinge nu rekry-
terat en egen säkerhetssamordnare pågår en ny- och omstart av säkerhetsarbetet, vilket även 
innefattar hur kriskommunikationen ska utformas. 

Kommunstyrelsens bedömning är dock att avsaknaden av kriskommunikationsplan egentlig-

en inte påverkat den externa kommunikationen under pandemin negativt. Både verksamhet 
och kommunikatörer har under beredningen av detta ärende framhållit att även den externa 
kommunikationen fungerat väl eftersom man hittat bra arbetsformer efter hand, trots avsak-

nad av kriskommunikationsplan. 

Under sakgranskningen av revisionsrapporten har kommunens kommunikatörer till revision-

en framfört att åtminstone inte de känner igen sig i beskrivningen att frånvaron av en kris-
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kommunikationsplan medfört en osäkerhet i hur den externa kommunikationen ska bedrivas. 

Inte heller vid samtal med företrädare för Hälsa och omsorg framkommer att en sådan osä-
kerhet skulle ha förelegat. Det är därför svårt att förhålla sig till revisionen påstående i just 

detta avseende, eftersom det inte i revisionsrapporten närmare preciseras var i organisationen 
denna osäkerhet kring den externa kommunikationen skulle ha uppstått.  

Revisionsfråga:  
Har kommunstyrelsen tillsett en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av krishanteringen 

inom berörda verksamheter? 

Granskningsresultat/svar på revisionsfråga: 

Delvis. 

 Hälsa och omsorgs handlingsplan för pandemi beskriver hur hanteringen av covid-19
ska följas upp och utvärderas.

 Uppföljningen kan däremot stärkas avseende om åtgärderna och aktiviteterna i hälsa

och omsorgs handlingsplan för pandemihantering har genomförts och konsekvenser
av insatser som prioriterats bort.

 Vi bedömer också att ökningen av avvikelser mellan åren 2019 och 2020 bör analyse-
ras, också utifrån ett pandemiperspektiv.

Kommentar: 

Det är korrekt, som revisionen påpekar, att någon systematisk uppföljning av åtgärderna i 

hälsa och omsorgs handlingsplan för pandemihantering inte har genomförts fram tills nu. 
Anledningen är att det ännu inte varit vare sig möjligt eller egentligen meningsfullt att ge-

nomföra en sådan systematisk utvärdering, eftersom pandemin fortfarande pågår. Kommun-
styrelsen instämmer i revisorernas påpekande att det är angeläget att genomföra en sådan så 
snart det är möjligt men hittills har med nödvändighet allt fokus varit på att hantera den akuta 

krisen.  

Vid möten i verksamheten och i krisledningen har dock kontinuerligt genomförda åtgärder 

enligt hälsa och omsorgs handlingsplaner diskuterats och värderats utifrån vilket resultat de 
har givit, vilket ju är en slags löpande och hela tiden pågående uppföljning. Avsikten är emel-
lertid att, så fort situationen medger, också genomföra en mer systematisk uppföljning av 

pandemihanteringen av det slag som revisorerna efterlyser. 

När det gäller revisorernas påpekande att insatser som beviljats har prioriterats bort under 

pandemin vill kommunstyrelsen nyansera detta och framhålla att det egentligen inte skett 
någon bortprioritering av insatser. Det har däremot förekommit att insatser som avser städ-
hjälp eller inköp har flyttats fram i tid, vid tillfällen när arbetsbelastningen varit extra hög och 

personalsituationen särskilt ansträngd. Detta har skett i dialog och samförstånd med brukarna 
och inneburit att vissa insatser senarelagts. Det har också förekommit att någon städinsats inte 

genomförts när brukaren mot bakgrund av situationen beslutat sig för att avstå från insatsen. 
När det gäller daglig verksamhet eller dagvård för dementa har kommunen, till skillnad från 
flera andra kommuner, genom att göra smittbegränsande anpassningar av verksamheten tvär-
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tom lyckats hålla dessa verksamheter igång under hela pandemin, vilket varit av stort värde 

för de aktuella målgrupperna. 

Som revisorerna påpekar har det skett en viss ökning av avvikelser under 2020, jämfört med 

året innan. Avvikelserna avser fall och läkemedel. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att 
det är en brist att verksamhetssystemet inte på ett bra sätt stödjer uppföljning och analys av 
avvikelser. Verksamhetens mål och ambition är att det nya system som nu ska handlas upp 

ska innehålla funktioner som ger ett gott stöd för uppföljning och analys av avvikelser också 
utifrån ett pandemiperspektiv. 

Revisorerna framhåller i sin granskning att det inte skett någon uppföljning av särskilt boende 
på entreprenad sedan 2018. Detta ska naturligtvis göras löpande och kommer därför att åter-
upptas så snart som möjligt. Men beträffande pandemihanteringen, som ju är det som reviso-

rernas granskning avser, har det däremot under hela pandemin skett avstämningar vid de lö-
pande möten kommunen har med externa utförare. 

Revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen
Utifrån granskningsresultatet lämnar revisorerna följande rekommendationer till kommunsty-
relsen: 

• Förankra och följa upp eventuella omprioriteringar av insatser inom hälsa och omsorg

• Tydliggöra och systematisera arbetssättet med hälsa och omsorgs handlingsplan för

pandemihantering, för att säkerställa att samtliga moment genomförs och att ansvaret i 
alla delar är tydligt.

• Fullfölja den planerade uppföljningen enligt hälsa och omsorgs handlingsplan för
pandemihantering.

• Genomföra systematiska uppföljningar av kvaliteten i utförarnas tjänster enligt plan.

• Tydliggöra ansvarsfördelningen i vilka beslut som ska fattas av verksamheterna och

vilka som ska fattas av den centrala krisledningen.

• Kontinuerligt följa upp och analysera ökningen av antalet avvikelser.

Revisorernas rekommendationer kommer, i tillämpliga delar, att beaktas i den uppföljning av 
pandemihanteringen som verksamheten avser att genomföra så fort situationen medger det. 

Merete Tillman Nermina Crnkic 
Kommundirektör Stabschef 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Hälsa och omsorg 
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§ 78

Svar med anledning av revisionens granskning av 
kommunens hantering av covid-19 inom 
äldreomsorgen 
Dnr: KS 2021/00671 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar

till revisionen.

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige, som information i samband med presentation av gransk-

ningsrapporten 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enheten för strategisk planering och utredning vid 
stabsavdelningen.  Beredningen har genomförts genom intervjuer och samtal 

kring granskningsresultatet med representanter för 
förvaltningsledning/krisledning, kommunikationsenhet och med ansvariga chefer 

inom hälsa och omsorg samt medicinskt ansvarig sköterska (MAS). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 augusti 2021

 Kommunrevisionens missiv

 Granskningsrapport från revisionsbiträdet (EY)

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Hälsa och omsorg 
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Gåva - Donation till Skogsbrynet i Sibbhult till 
trivselfrämjande åtgärder 
 

Förslag till beslut 

  Gåvan mottages tacksamt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Juristbyrån Familjejuristen Östra Götaland har i egenskap av testamentsexekutor nått ut till 
Östra Göinge kommun för att utföra viljan enligt Gunyor Hahnes testamente genom vilket 
hon har föreskrivit att Äldreboendet Skogsbrynet i Sibbhult ska erhålla 30 000 kronor att 

användas till trivselfrämjande åtgärder såsom exempelvis sång och musik för de boende. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 juli 2021 

 Skrivelse, Angående dödsboet, daterad den 2 juni 2021 

 Mail från enhetschef Skogsbrynet, daterad den 15 juli 2021 
 

 
 
Merete Tillman  Nermina Crnkic 

Kommundirektör  Stabschef 
 

Beslutet skickas till: 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och Omsorg 
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§ 88 

 

Gåva - Donation till Skogsbrynet i Sibbhult till 
trivselfrämjande åtgärder 
Dnr: KS 2021/01485 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

  Gåvan mottages tacksamt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Juristbyrån Familjejuristen Östra Götaland har i egenskap av testamentsexekutor 
nått ut till Östra Göinge kommun för att utföra viljan enligt Gunyor Hahnes 
testamente genom vilket hon har föreskrivit att Äldreboendet Skogsbrynet i 

Sibbhult ska erhålla 30 000 kronor att användas till trivselfrämjande åtgärder 
såsom exempelvis sång och musik för de boende. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 juli 2021 

 Skrivelse, Angående dödsboet, daterad den 2 juni 2021 

 Mail från enhetschef Skogsbrynet, daterad den 15 juli 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och Omsorg 
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Anmälan av motion från Lena Dahl Wahlgren (S) om att 
genomföra en konsekvensanalys för stängningen av 
Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret 
Ringen i Hanaskog  
 

Förslag till beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Dahl Wahlgren (S) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. Motionen föreslår 
att fullmäktige skall besluta om att  

 Göra en konsekvensanalys av vad som händer de barn och familjer som drabbas av 

omflyttningar i och med stängningen av Sanatorieområdet i Broby 

 Inrätta en tillfällig kommunal bostadsförmedling med uppgift att hjälpa de 

barnfamiljer som riskerar att bli utan bostad 

 Pausa rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog tills det finns bostäder till alla 

barnfamiljer 

 Behandla den här motionen skyndsamt 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 september 2021 

 Motion från Lena Dahl Wahlgren (S) om att genomföra en konsekvensanalys för 

stängningen av Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog, inkom 

den 14 september 2021. 
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Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Avsägelse från Caroline Biltmo (C) och val av Therese 
Svensson Collin (C) som ny ledamot i kommunstyrelsen, 
ersättare i planeringsutskottet och ledamot i 
resultatutskottet 
 

Förslag till beslut 

 Caroline Biltmo (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, 

ersättare i planeringsutskottet och ledamot i resultatutskottet godtas. 

 Therese Svensson Collin (C) utses som ny ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
planeringsutskottet och ledamot i resultatutskottet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Biltmo (C) har begärt att lämna samtliga politiska uppdrag i Östra Göinge kommun.  
 
Efter att fullmäktige har entledigat Caroline Biltmo (C) har fullmäktige i uppdrag att förrätta 

ett fyllnadsval i hennes ställe. Centerpartiet har inkommit med en nominering av Therese 
Svensson Collin (C) som ny ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i planeringsutskottet och 

ledamot i resultatutskottet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 augusti 2021 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag, inkom den 16 augusti 2021 
 

 
 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
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Avsägelse från Sofia Sommer (M) och val av Linn 
Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i individutskottet 
 

Förslag till beslut 

 Sofia Sommers (M) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i individutskottet godtas. 

 Linn Alexandersson (M) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
individutskottet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Sommer (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och som ersättare i individutskottet. 
 

Efter att fullmäktige har entledigat Sofia Sommer (M) har fullmäktige i uppdrag att förrätta 
ett fyllnadsval i hennes ställe. Moderaterna har inkommit med en nominering av Linn 
Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och i individutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2021 

 Avsägelse från Sofia Sommer (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

och som ersättare i individutskottet 

 Nominering av Linn Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och som 

ny ersättare i individutskottet 
 

 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
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Beslutet skickas till: 

Sofia Sommer (M) 
Gruppledare för Moderaterna 
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Avsägelse från Gordon Liljegren (M) och val av Ulf 
Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i resultatutskottet 

Förslag till beslut
 Gordon Liljegrens (M) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

och ersättare i resultatutskottet godtas.

 Ulf Gabrielsson (M) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
resultatutskottet.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Gordon Liljegren (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och som ersättare i resultatutskottet. 

Efter att fullmäktige har entledigat Gordon Liljegren (M) har fullmäktige i uppdrag att 
förrätta ett fyllnadsval i hans ställe. Moderaterna har inkommit med en nominering av Ulf 
Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och i resultatutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2021

 Avsägelse från Gordon Liljegren (M) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och som ersättare i resultatutskottet

 Nominering av Ulf Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen och som ny 
ersättare i resultatutskottet

Nermina Crnkic Merete Tillman 

Stabschef Kommundirektör 
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Gordon Liljegren (M) 
Gruppledare för moderaterna 
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Avsägelse från Leticia Tusemererewa (S) och val av ny 
ledamot i den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i 
Östra Göinge kommun 
 

Förslag till beslut 

 Leticia Tusemererewas (S) avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i den tillfälliga 
beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun godtas. 

 X utses som ny ledamot i den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra 
Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Leticia Tusemererewa (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 

den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun. 
 

I första stycket § 9 i kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer det att ”Beredningarna 
skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare”. Efter att fullmäktige har entledigat Leticia 
Tusimererewa (S) har fullmäktige således i uppdrag att förrätta ett fyllnadsval i hennes ställe. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2021 

 Avsägelse från Leticia Tusimererewa (S) från sitt uppdrag som ledamot i den 

tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun 
 

 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
 
Beslutet skickas till: 

Leticia Tusimererewa 
Gruppledare för Socialdemokraterna 
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Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2021 
 

Förslag till beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 
sker inom både den egna verksamheten som i hela kommunkoncernen delges 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 

eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende.  
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 
§ KL ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som 
bedrivs i kommunens företag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 juni 2021 

 Statistik, 2020 H Ö 

 Inkomna synpunkter i maj 2021 

 Inkomna synpunkter i juni 2021 

 Inkomna synpunkter i juli 2021 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-05-06 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-23 

 Minnesanteckningar ägarsamråd, Unikom 2021-06-21 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-15 

 SBVT, resultaträkning – maj 2021 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2021-06-17 
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 SBVT, resultaträkning - juni 2021 

 Protokoll, SBVT, 2021-06-07 

 
 
 

Merete Tillman  Nermina Crnkic 
Kommundirektör  Stabschef 

 
 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 26 (28) 

Sammanträdesdatum:  

2021-09-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 

 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2021 
Dnr: KS 2020/03269 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade 
om vad som sker inom både den egna verksamheten som i hela 

kommunkoncernen delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 

kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i detta 
ärende.  

 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 

enligt 6 kap. 1 § KL ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över 
nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs i kommunens 

företag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 juni 2021 

 Statistik, 2020 H Ö 

 Inkomna synpunkter i maj 2021 

 Inkomna synpunkter i juni 2021 

 Inkomna synpunkter i juli 2021 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-05-06 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-23 

 Minnesanteckningar ägarsamråd, Unikom 2021-06-21 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-15 

 SBVT, resultaträkning – maj 2021 

 SBVT, resultaträkning - juni 2021 

 Protokoll, SBVT, 2021-06-07 
 
 

 




