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Tid och plats:

Torsdag den 24 maj 2018, klockan 18:30-20:55 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Niclas Malmberg, kommunrevisor (§§ 46-47)
Lars Eriksson, Ernst & Young (§§ 46-47)
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Ingvar Nilsson (MP) och Miklos Liewehr (S)

Justeringens utförande

Torsdag den 31 maj 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Ingvar Nilsson (M)

Justerare

Miklos Liewehr (S)

Utdragsbestyrkande

46 - 52
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-31

Datum då anslaget tas ned

2018-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
ledamöter

§
Ja

M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
L
KD
C
C
V
MP
SD

Patric Åberg
Camilla Westdahl
Erling Emsfors
Per-Eric Mattsson
Siv Larsson
Jerker Westdahl
Sofia Sommer
Daniel Jönsson
Tommy Persson
Lars-Stellan Jönsson
Lena Ohlsson
Anders Bengtsson
Karl-Erik Innala
Sven-Arne Persson
Birthe Nilsson
Miklos Liewehr
Aime Kömmits
Andersson
Daniel Petersén
Kristin Johansson
Per-Olof Björnsson
Magnus Nilsson
Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson
Jeanette Svensson
Ingvar Nilsson
Pethra Wagnell
Andréas Selg
Mikael Andersson

Ja

Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare för

M
M
M
M
S
S
S
S
S
S

X
X

Sofia Sommer
Daniel Jönsson

§

X
X

Lena Ohlsson
Birthe Lätt

X
X

Kristin Johansson

Ja

Justerandes sign.

Nej

§

X
X
X
X
X
X

Namn och närvarande
ersättare
Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren
Martin Skagerholm
Werner Kuhleber
Hans Andersson
Börje Johnsson
Henrik Englund
Christian Karlsson
Hans Nordborg

§

§
Nej

Ja

Utdragsbestyrkande

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Sida 4/15

Nej

Kommunfullmäktige
L
L
KD
KD
C
C
V
V
MP
MP

Protokoll 2018-05-24

Kent Svensson
Emma Aspegren
Marie-Louise Fredin
Göran Nilsson
Jennie Thygesson
Lars Lindbom
Thommy Svensson
Nina Andersson
Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Information
Risk- och väsentlighetsanalys
Lars Eriksson, Ernst & Young, föredrar kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys av
kommunens arbete.

Revisionsplan
Lars Eriksson presenterar kommunrevisionens revisionsplan för år 2018.

Jämställdhetsberedningens arbete
Magnus Nilsson, beredningsordförande, presenterar beredningens slutrapport. Fullmäktige
diskuterar därefter, och lämnar synpunkter på, den slutrapport som jämställdhetsberedningen
tagit fram, inför beslut i fullmäktige i juni 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Svar till revisionen - Granskning av hemtjänsten
Dnr: KS 2018/00372

Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Anmälan/redovisning i kommunfullmäktige tillsammans med revisionsrapporten

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun granskat
hemtjänsten, utförardelen. Hemtjänsten har i flera år redovisat ett underskott dock har
underskottet minskat de senaste två åren med cirka 1,3 miljoner kronor per år. Det är flera
faktorer som påverkar och försvårar att uppnå ekonomisk balans dels omvärldens förändrade
krav, volymökningar, krav på delaktighet i förbättringsarbete såsom digitalisering, önskad
sysselsättning och rätten till heltid, men framförallt att ha en bemanning med rätt kompetens
överensstämmande med beslutade insatser.

Svar på revisionsrapport
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
- Utarbeta en handlingsplan för hemtjänsten i syfte att uppnå en ekonomi i balans.
Svar; Hälsa och Omsorg, hemtjänsten har utarbetat handlingsplaner för
digitalisering, kompetens och bemanning.
-

Utvärdera om höjd grundbemanningen leder till en ekonomi i balans för hemtjänstgrupperna.
Svar; Hälsa och omsorg deltar i ett pågående arbete gällande önskad sysselsättning
och rätt till heltid. En av konsekvenserna är att se om en höjd grundbemanning leder
till ekonomi i balans.

-

Att utreda huruvida ambitionsnivåerna om 70-75 procents brukartid samt
timersättningarna är på sådan nivå att det är möjligt att uppnå en ekonomi i balans.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Svar; Ersättningsmodellen ska ses över men först behöver vi uppnå
grundbemanningen samt se effekter med bemanna rätt, digitalisering mm utifrån
handlingsplanerna.
-

Se över resursfördelningsgrunderna i syfte att skapa en tydligare följsamhet mellan
intäkterna och de faktorer som är drivande för kostnaderna vid olika tillfällen på året.
Svar; Ersättningsmodellen ska ses över men först behöver verksamheten kunna utläsa
effekter av påbörjade insatser. Kravet att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder
gäller både extern som intern LOV. Lokalhyran kommer att ses över.

Yrkanden på sammanträdet
Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett bifallsyrkande från
Sofia Nilsson (C).
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att styrelsen
bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Hälsa och Omsorg, daterad den 15 mars 2018
Revisionsrapport – Granskning av hemtjänsten
PM Östra Göinge kommun - Granskning av hemtjänsten
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 16
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 9 maj 2018 § 67

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunchef
Chef Hälsa och Omsorg
Enhetschefer för hemtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Svar till revisionen - Uppföljning av kommunens
myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden
Dnr: KS 2018/00373

Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Anmälan/redovisning i kommunfullmäktige tillsammans med revisionsrapporten.

Sammanfattning
Revisionen har granskat myndighetsutövningen inom den sociala barnavården gällande
avvikelser i utredningstid och om färre utredningar öppnas på grund av förändrad bedömning
då antalet anmälningar ökat. Revisionen vill att förvaltningen:
- Skyndsamt ska vidtar åtgärder för att säkerställa att verksamheten har de förutsättningar
som krävs för att utredningar ska avslutas i tid.
- Kontinuerligt ska följa upp arbetsbelastning och utredningstider.
- Ska analysera orsaker till förändringar i anmälningsfrekvens samt om utredningar öppnas
i tillräcklig omfattning.

Svar på revisionsrapport
Från förvaltningens sida följs arbetsbelastning och utredningstider sedan flera år tillbaka.
Under 2017 har kartläggning gjorts över samtliga utredningar med analys av varför vissa
utredningar inte färdigställts i tid. Det mönster som blir tydligt är att personalomsättning
bidrar till längre utredningstider, då det försvårar att ta över annan handläggares
utredningsmaterial. Det har under senare år varit mycket personalskifte bl. a till följd av
graviditeter. Under 2017 har arbetsbelastningen inom myndighetsutövningen följts upp varje
vecka, vilket visat på vissa arbetstoppar men inte någon konstant överbelastning hos
handläggare. De resurser som finns idag bedöms därför som tillräckliga, men
resursanvändningen blir ineffektiv vid återkommande personalbyte. Såväl utredningstider
som arbetsbelastning kommer att fortsätta följas upp under 2018. Det finns väl upparbetade
rutiner, som är kända av handläggare och som uppdaterats under hösten 2017.
Vad gäller risk att barn inte får stöd i tid pga. försenade utredningstider vill förvaltningen
tydliggöra att alla invånare i kommunen kan vända sig direkt till Individ- och
familjesupporten för stöd. Det har inte förekommit någon kö eller väntan för att få stöd vid
behov. I de fall då en familj behöver och vill ha stöd har detta alltid beviljats oavsett om
utredningen varit färdigskriven.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen har gjort en analys av de anmälningar som inkom under november och
december 2017, totalt 99 anmälningar. Anmälningarna rörde 78 olika individer. I endast 10
fall öppnades nya utredningar, men för ytterligare 10 barn fanns redan en pågående utredning
där anmälan hanterades. För ytterligare 5 barn fanns pågående stödinsatser från socialtjänsten
och för 2 barn fanns pågående stöd till familjen utifrån ett syskon. 7 barn hade tidigare under
2017 utretts av socialtjänsten. Det framkommer också att 10 barn hade andra stödinsatser och
därför inte var intresserade av stöd från socialtjänsten; detta var stöd från barnpsykiatrin,
elevhälsan (föräldrasupport/kurator), Within och Maria ungdom. Dvs. av 78 aktualiserade
barn hade 37 barn stöd i någon form.
Vid förvaltningens granskning av de anmälningar som inte lett till utredning och där det inte
heller fanns pågående stöd framkommer att majoriteten var nyanlända barn. Bland nyanlända
barn var det endast enstaka anmälningar som ledde till utredning. Anmälningarna handlade
ofta om ekonomiska problem och bostadsproblem men det förekom också flertal
polisanmälningar. Skolan och Individ- och familjesupporten bekräftar att detta är en
målgrupp som är svår att nå via vårt traditionella stöd, då målgruppen ofta har en rädsla för
socialtjänst, psykologer och behandlare. Östra Göinge kommun har haft ett stort mottagande
av nyanlända jämfört med andra kommuner, vilket delvis kan förklara det ökade antalet
anmälningar men också att ökningen inte lett till fler utredningar. Förvaltningen ser därför en
framtida utmaning att genom det förebyggande arbetet hitta andra sätt för att nå denna
målgrupp.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 5 april 2018
Revisionsrapport
PM Östra Göinge kommun
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 11
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 9 maj 2018 § 68

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 48

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

Kommunfullmäktiges beslut
 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
 Ledningsutskottets förslag, daterat den 18 april 2018 § 25
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 9 maj 2018 § 70

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Val av Staffan Eriksson (S) som kommunrevisor efter Sven
Bolling (L)
Dnr: KS 2018/00494

Kommunfullmäktiges beslut
 Staffan Eriksson (S),
efter Sven Bolling (L).

utses till kommunrevisor

Sammanfattning av ärendet
Sven Bolling (L) har avsagt sig sitt uppdrag som kommunrevisor, som lekmannarevisor i
Göingehem AB, som lekmannarevisorsersättare i AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och
Göingebygdens trygga hem. Kommunfullmäktige har att välja efterträdare.
Socialdemokraterna har 2018-05-16 nominerat Staffan Eriksson (S) som efterträdare i
Kommunrevisionen. Kommunrevisionen kommer sedan att föreslå efterträdare som
lekmannarevisor.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018
 Sven Bollings avsägelse, inkommen den 13 mars 2018
 Socialdemokraternas nominering, inkommen den 16 maj 2018

Beslutet skickas till:
Sven Bolling
Göingehem
AB Östra Göinge Fastigheter nr 1
Göingebygdens trygga hem

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Meddelande från Länsstyrelsen - Emma Aspegren (L) utses
till ersättare i Kommunfullmäktige efter Tommy Aspegren
(L)
Dnr: KS 2018/00760

Kommunfullmäktiges beslut


Meddelandet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tommy Aspegren (L) har den 23 april 2018 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har den 17 maj 2018 utsett Emma Aspegren (L) som ny
ersättare för Liberalerna i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad 18 maj 2018
 Länsstyrelsens protokoll, inkom den 18 maj 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Avsägelse av uppdrag, Emma Aspegren (L)
Dnr: KS 2018/00761

Kommunfullmäktiges beslut
 Emma Aspegrens (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige
godkänns.
 Ny sammanräkning hos Länsstyrelsen begärs.

Sammanfattning av ärendet
Emma Aspegren har den 26 april 2018 meddelat att hon avsäger sig sitt uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 maj 2018
 Emma Aspegrens avsägelse, inkom den 26 april 2018

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i maj månad
2018
Dnr: KS 2018/00029

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 april 2018
 Inkomna synpunkter i april 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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