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Tid och plats:

Onsdag den 31 oktober 2018, klockan 8:30-9:00 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M)
Siv Larsson (M)
Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare
Camilla Dahlström (M)
Anette Westerholm (C)
Caroline Biltmo (C), tjänstgörande ersättare
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Monika Bolling (M), tjänstgörande ersättare
Lennart Ekström (SD)

Ersättare:

Jenny Betsikokos (M)
Sofia Sommer (M)
Emma Flygare (C)
Magnus Nilsson (KD)
Ytte Hjert (L)
Roland Nilsson (V)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Mikael Torberntsson, stabschef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare
Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg
Rebecca Ohlsson, EU-samordnare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Onsdag den 31 oktober 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-31

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-31

Datum då anslaget tas ned

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.
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Information
Kommunchef informerar
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om artiklarna i Kristianstadsbladet gällande
felaktiga avrop från ramavtal gällande byggarbeten. Kommunchefen informerar om hur
kommunen ska säkerställa att medarbetare i kommunen har tillräcklig kunskap om avrop.

Justerandes sign.
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§ 133

Inrättande av utskott i Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2018/01633

Kommunstyrelsens beslut

 Nuvarande utskottsorganisationsorganisation i Kommunstyrelsen avvecklas.
 Följande utskott i Kommunstyrelsen inrättas; ett planeringsutskott med fyra ordinarie
ledamöter och fyra ersättare, ett resultatutskott med sex ordinarie ledamöter och sex
ersättare, och ett individutskott med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
 Samtliga utskott ska ha en ordförande och en vice ordförande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen kan inrätta utskott för att inom sig fördela och effektivisera det praktiska
arbetet med olika frågor som den ansvarar för. Dessa utskott är politiskt sammansatta organ
som väljs bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen och kan ha till uppgift att bereda
styrelsens ärenden. Alla ledamöter i utskotten är dock inte bara ansvariga för det fält inom
vilket utskottet arbetar utan för hela kommunstyrelsens verksamhet. Ett utskott kan också,
genom delegation, förses med egen beslutanderätt i vissa frågor, men utskotten har inget eget
budgetanslag att disponera över.
Kommunstyrelsen ska verka för att styrningen av kommunen fungerar som det är tänkt enligt
kommunens styrmodell. Denna rymmer inom sig en rad komponenter som måste kunna
hanteras av politiken respektive förvaltningen för att uppnå syftet med den. Viktiga delar är;
 mål- och resultatstyrning
 framtagande av strategiska dokument
 uppföljning och utvärdering
 verksamhetsansvar
 myndighetsutövning
I den styr- och ledningsmodell som är beslutad att gälla i Östra Göinge kommun finns det
vissa nyckelområden som där kommunstyrelsen med dess utskott har en avgörande betydelse
för den politiska processen. Viktiga områden är följande och dessa bereds i lämpligt utskott;
 Resultatmål med utgångspunkt i kommunfullmäktiges långsiktiga inriktningar
 Uppföljning och utvärdering av förvaltningens verksamhet med utgångspunkt i
programhandlingar, strategier, resultatmål mm.
 Framtagande av strategier inom prioriterade politikområden
Under våren 2018 genomförde kommunstyrelsen en genomgång och utvärdering av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt. En rad olika områden behandlades och i den
Justerandes sign.
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slutrapport som fastställdes presenterades ett antal slutsatser. Ett sådant område var
”kommunstyrelsens utskott”. Under den gångna mandatperioden var kommunstyrelsen
organiserad i tre utskott; ett ledningsutskott, ett omsorgs- och utbildningsutskott och ett
individutskott. Genom att organisera arbetet på detta sätt sker det en sektoriell uppdelning
utifrån verksamhetsområde. Fördelen med detta är att man kan få en helhetsbild inom ett
verksamhetsområde, men att det däremot kan motverka ett tvärsektoriellt synsätt på
kommunens verksamheter. Eftersom detta senare synsätt är en av hörnpelarna i kommunens
styr- och ledningsmodell så är det möjligt att i stället organisera utifrån ett mer fördjupat
tvärsektoriellt arbetssätt, där ett utskott ansvarar för kommunstyrelsens planeringssida medan
ett annat inriktar sig på uppföljning och utvärdering. I båda fallen finns det dessutom ett
individutskott som ansvarar för kommunstyrelsens myndighetsutövning gentemot
privatpersoner.
Det förslag som nu lyfts fram utgår från modellen med ett fördjupat tvärsektoriellt synsätt.
Följande utskott kommer då att kunna inrättas;
 Planeringsutskott med 4 ledamöter och 4 ersättare
 Resultatutskott med 6 ledamöter och 6 ersättare
 Individutskott med 4 ledamöter och 4 ersättare
Samtliga utskott ska ha en ordförande och en vice ordförande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 8 oktober 2018
 Slutrapport över Kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt, beslutad av
Kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 106
Beslutet skickas till:
Staben

Justerandes sign.
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§ 134

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens utskott
för mandatperioden 2018-2022
Dnr: KS 2018/01672

Kommunstyrelsens beslut

 Planeringsutskottets ledamöter utses enligt följande:


Patric Åberg (M), ordförande



Camilla Dahlström (M)



Esbjörn Svensson (C)



Anders Bengtsson (S), vice ordförande

 Planeringsutskottets ersättare utses enligt följande:


Daniel Jönsson (M)



Martin Skagerholm (M)



Caroline Biltmo (C)



Johanna Lüddeckens (S)

 Resultatutskottets ledamöter utses enligt följande:


Daniel Jönsson (M), ordförande



Erling Emsfors (M)



Caroline Biltmo (C)



Magnus Nilsson (KD)



Sven-Arne Persson (S), vice ordförande



Lennart Ekström (SD)

 Resultatutskottets ersättare utses enligt följande:


Monika Bolling (M)



Sofia Sommer (M)



Anette Westerholm (C)



Marie-Louise Fredin (KD)



Susanne Karlsson (S)



Ann-Sofie Stolpe (SD)

 Individutskottets ledamöter utses enligt följande:


Siv Larsson (M), ordförande

Justerandes sign.
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Marie-Louise Fredin (KD)



Ytte Hjert (L)



Miklos Liewehr (S), vice ordförande

 Individutskottets ersättare utses enligt följande:


Erling Emsfors (M)



Jenny Betsikokos (M)



Emma Flygare (C)



Anders Bengtsson (S)

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen kan bland sina ledamöter och ersättare välja vilka som ska sitta i dess
utskott. Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun har att förrätta val för planeringsutskottet,
resultatutskottet och individutskottet utifrån de nomineringar de olika partierna kommit in
med. Nomineringarna gäller under förutsättning att de nominerade personerna väljs som
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
oktober 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 oktober 2018
 Moderaternas, centerpartiets och miljöpartiets nomineringar, inkom den 19 oktober
2018
 Socialdemokraternas nomineringar, inkom den 17 oktober 2018
 Sverigedemokraternas nomineringar, inkom den 18 oktober 2018
 Reviderad nominering till resultatutskottet från sverigedemokraterna, inkom den 22
oktober 2018
Beslutet skickas till:
Hemsida, Lönekontor

Justerandes sign.
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§ 135

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
utifrån förändringen av utskotten
Dnr: KS 2017/02039

Kommunstyrelsens beslut

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 18 oktober 2018, antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har under föregående mandatperiod organiserat sig genom dess tre utskott:
ledningsutskottet, omsorgs- och utbildningsutskottet, samt individutskottet. De olika
utskotten har haft ansvar för olika myndighetsområden av den kommunala verksamheten och
både berett ärenden inom sina myndighetsområden och haft egen delegation.
Ledningsutskottet ansvarar för övergripande ekonomi, samhällsbyggnad, vissa
personalprinciper och liknande, omsorgs- och utbildningsutskottet ansvarar för övergripande
frågor inom skola, kultur- och fritid samt socialtjänst, medan individutskottet beslutar i
myndighetsutövning mot enskilda individer inom skolans och socialtjänstens värld.
Den nuvarande delegationsordningen är uppdelad på fyra kapitel där det första kapitlet är
utskottsövergripande, det andra gäller ledningsutskottets ansvarsområde, det tredje omsorgsoch utbildningsutskottets och det fjärde individutskottets.
Kommunstyrelsen utskott föreslås nu dock förändras. Ledningsutskottet och omsorgs- och
utbildningsutskottet ersätts med ett planeringsutskott och ett resultatutskott medan
individutskottet blir kvar. Individutskottets ansvar förblir oförändrat men de två nya utskotten
delar inte längre upp myndighetsområden mellan sig. Planeringsutskottet ansvarar istället för
planering oberoende av myndighetsområde medan resultatutskottet ska följa upp och
utvärdera, oberoende av myndighetsområde.
Uppdelningen på kapitel baserat på utskotten ter sig därför som inte som lämpligt. Det
föreslås därför att all delegation omsorgs- och utbildningsutskottet idag har förs över på
planeringsutskottet. Utöver detta ersätts de fyra kapiten med två delar.
Den första delen föreslås kallas för ”förvaltningens och förtroendevaldas delegation” och
rymmer delegation vad gäller allmänna handlingar, hur överklaganden och yttranden ska
hanteras, ekonomi, upphandling, HR, samhällsbyggnad, räddningstjänst, dataskydd,
ansökningar och överenskommelser, övergripande beslut inom skola, kultur- och fritid samt
socialtjänst. Detta är i princip samtliga delegationspunkter ifrån kapitel 1,2 och 3 i nuvarande
delegationsordning.
Justerandes sign.
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Den andra delen föreslås kallas för ”myndighetsutövning inom skola och socialtjänst” och
bestå av samma punkter som kapitel 4 gör idag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 oktober 2018
 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 18 oktober 2018

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.
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§ 136

Yttrande över "Med tillit växer handlingsutrymmet"
Dnr: KS 2018/01201

Kommunstyrelsens beslut


Yttrande avges, i enlighet med bifogat förslag, över ”Med tillit växer
handlingsutrymmet” (SOU 2018:47).

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Regeringen har gett Tillitsdelegationen i uppdrag att analysera styrning och ledning av
offentligt finansierad verksamhet, med avseende på hur denna bör utformas för att kunna
bidra till nytta för medborgare och företag. Utgångspunkten är att det finns ett behov av att
utveckla en styrning som i större omfattning baseras på tillit i alla led längs styrkedjan.
Tillitsfull styrning bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Det gäller
statens styrning av kommunen men också styrningen inom kommunen. Målet är en
ändamålsenlig styrning och ledning som ger välfärdstjänster med hög kvalitet och som
motsvarar medborgarnas behov.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 18 oktober 2018
 Förslag till yttrande över ”Med tillit växer handlingsutrymmet”

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet (fi.remissvar@regeringskansliet.se)
Katarina Brännlund

Justerandes sign.
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§ 137

Yttrande över En utvecklad översiktsplanering, del 1 och 2
Dnr: KS 2018/01259

Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande avges, i enlighet med bifogat förslag, över ”En utvecklad översiktsplanering
del 1 och 2” (SOU 2018:46).

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har fått Översiktsplaneutredningens betänkande, ”En utvecklad
översiktsplanering” del 1 och 2, på remiss.
Del 1, Att underlätta efterföljande planering, handlar om den del av
Översiktsplaneutredningens uppdrag som går ut på att utreda hur översiktsplaneringen enligt
plan- och bygglagen (2010:900), kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering och
hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna
hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Vidare har uppdraget varit att utreda
möjligheten att göra översiktsplanen bindande i vissa avseenden och utreda hur
redovisningen av planhandlingarna bör göras för att skapa förutsättningar för ökad
förutsebarhet och en hållbar samhällsutveckling.
Del 2, Kommunal reglering av upplåtelseformen, innefattar den del av
Översiktsplaneutredningens uppdrag som utrett behovet av och förutsättningarna för att ge
kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformen för bostäder, exempelvis genom
bestämmelse i en detaljplan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 18 oktober 2018
 Förslag till yttrande över En utvecklad översiktsplanering, del 1 och 2

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
Anders Siversson, Plan- och byggchef

Justerandes sign.
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