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Tid och plats:

Onsdag den 13 januari 2021, klockan 13:30-14:50, Mötesrum Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Siv Larsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anette Westerholm (C) ersätter Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Miklos Liewher (S) ersätter Susanne Karlsson (S)
Mikael Christersson (SD) ersätter Ann-Sofie Stolpe (SD)
Göte Färm (SD)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Nermina Crnkic, stabschef
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och Arbete
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Ademir Salihovic, nämndsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Fredagen den 15 januari 2021 i kommunhuset i Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Sandra Mowide

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-18

Datum då anslaget tas ned

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Sandra Mowide

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Information från verksamhetsområdeschef Utbildning och Arbete, Cecilia Flood
Verksamhetsområdeschef för Utbildning och Arbete, Cecilia Flood, informerar kommunstyrelsen
om det beslut som har fattats om när- och fjärrundervisning i årskurs 7-9. Kommunstyrelsen
informeras bland annat om vilka aspekter som har beaktats inför beslutet. Kommunstyrelsen
informeras också om praktiska detaljer kring genomförandet av fjärrundervisning och utdelning
av matlådor till eleverna.
Information från kommunchef, Jonas Rydberg
Kommunchef, Jonas Rydberg, informerar kommunstyrelsen om att vi har påbörjat vaccinationen
mot covid-19. Det är våra särskilda boenden som vaccineras först. Hittills håller vi tidplanen. Om
allt fortgår som det ska kommer vaccinationen av våra kunder inom hemtjänsten att påbörjas i
nästa vecka.
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om att vi inte har en alarmerande smittspridning
inom kommunen utan att situationen känns stabil.

Information från kommunstyrelsens ordförande, Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande, Patric Åberg, informerar kommunstyrelsen om den pågående
rekryteringen av en ny kommundirektör. Om allt går enligt plan kommer kommunstyrelsen att
fatta beslut om en ny kommundirektör på det ordinarie sammanträdet i mars.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§1

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport vägen till
arbete
Dnr: KS 2020/02907

Kommunstyrelsens beslut

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation och
debatt.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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 2020 - 23 som gäller under fyra år. I
denna lyfts 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.

Beslutsunderlag






Resultatutskottets beslut 2020-12-16
Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 december 2020
Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport Vägen till arbete
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11
Verksamhetsrapport Vägen till arbete

Beslutet skickas till:
Revisionen
Verksamhetsområdeschefer
VD Göingehem AB
Ekonomichef
HR

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2

Svar på motion - Lagen om valfrihet, LOV från Lena
Svensson (S)
Dnr: KS 2020/03114

Kommunstyrelsens beslut
 Motionen avslås.

Reservation
Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Miklos Liewher (S) reserverar sig mot
beslutet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lena Svensson (S) har väckt motion med förslag om att avskaffa LOV (Lagen om valfrihet)
inom hemtjänsten i Östra Göinge. Motionen ingavs vid kommunfullmäktiges sammanträde
2020-11-26.
Sedan den 1 januari 2012 har Göingebor som beviljats hemtjänstinsatser haft rätten att själva
välja utförare. Det har varit möjligt genom att kommunen tillämpat LOV och att ett antal
företag ackrediterats som godkända utförare av hemtjänst. De allra flesta hemtjänstkunderna
har valt kommunen.
Socialstyrelsens kvalitetsmätningar visar tydligt att såväl kommunen som de privata utförarna
gjort ett utmärkt arbete. Östra Göinges hemtjänstkunder är sedan flera år bland de mest nöjda
i både Skåne och Sverige. Det ska vi vara stolta över, precis som motionären skriver.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att uppdra till kommunchefen att låta genomlysa
ledning och styrning av hemtjänsten. Arbetet, som ska vara avslutat under första kvartalet
2021, kommer att omfatta bl a bedömning och beslut om bistånd, resursfördelning till och
verkställighet av insatser samt uppföljning av resultat och kvalitet. Med anledning av genomlysningen beslutade kommunfullmäktige 2020-11-26 att pausa LOV-ackreditering av
hemtjänst-företag, som längst till 2021-04-30.
Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är att kommunens egen hemtjänst under en lång
följd av år haft stora problem att få kostnaderna att möta intäkterna. De styrmedel som
tillämpats inom verksamheten måste därför genomlysas för att eventuellt förändras. Detta
alldeles oavsett LOV-systemet.
Motionären blandar tyvärr ihop frågan om hemtjänstkundernas möjlighet att välja utförare i
ett LOV-system med det sätt på vilket verksamheten styrs. En sådan koppling finns nämligen
inte. Tvärtom. LOV är en lag medan verksamhetsstyrningen är en fråga för kommunen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Motionären påstår att ”det är internationellt känt att ju mer marknad desto mer byråkrati”,
vilket underförstått innebär högre kostnader. Det är ett intressant påstående som saknar all
faktaunderbyggnad och som därför inte kan användas som argument för att förhindra
hemtjänstens kunder rätten att välja utförare.
Med anledning av ovanstående föreslås motionen avslås.

Yrkanden
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till motionen.
2. Esbjörn Svensson (C) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att kommunstyrelsen har två
förslag att ta ställning till; planeringsutskottets förslag att avslå motionen samt Anders
Bengtssons (S) bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på planeringsutskottets förslag att
avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på Anders Bengtssons (S) bifallsyrkande till
motionen.
§ 2 Votering - Beslut om att avslå eller att bifalla motionen
Ja
Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson-Lyckestam (M)
Siv Larsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anette Westerholm (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Miklos Liewher (S)
Mikael Christersson (SD)
Göte Färm (SD)

x
x
x
x
x
x
x
x

Totalt

10

Nej

Avstår

x
x
x
x
x

3

0

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag

 Planeringsutskottets beslut 2020-12-16 § 62

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 8 december 2020
Beslutet skickas till:
Lena Svensson (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna
Handläggaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§3

Meddelanden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige i januari 2021
Dnr: KS 2020/03269

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

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 från Stabsavdelningen, 2021-01-08
 Resultaträkning per november månad 2020 från Skåne Blekinge Vattentjänst, 202012-15
 Öppet brev från Vårdförbundet, 2020-12-14
 Beslut från Tillsyns- och Tillståndsnämnden 2020-12-15 § 62 om Reviderad taxa för
bygglovsverksamhet
 Skrivelse och verksamhetsplan från Studieförbundet Bilda, 2020-12-22
 Meddelande från SKR – Överenskommelse mellan staten och SKR om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021, 2020-12-18
 Inkomna synpunkter december 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Delegationsbeslut för redovisning i januari 2021
Dnr: KS 2021/00017

Kommunstyrelsens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva delegerade beslut men kan
närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas till nästkommande
styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 7 januari 2021
 Lista över fattade delegationsbeslut – Anställningar i december 2020
 Lista över fattade delegationsbeslut från Mark- och exploatering avseende beslut om
lokala trafikföreskrifter (LTF), daterad den 30 december 2020
 Lista över delegationsbeslut som registrerats i Public 360 2020-10-30 – 2021-01-06
 Lista över fattade delegationsbeslut inom Förskola och Fritidshem 2020-12-01-202012-31
 Lista över fattade delegationsbeslut inom Skola 2020-12-01-2020-12-31
 Lista över fattade delegationsbeslut inom Äldreomsorgen 2020-11-01-2020-11-30
 Lista över fattade delegationsbeslut avseende Förskoleplaceringar i december 2020
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 - Annat bistånd
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 - FN SoL
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 – LSS
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 - Förhandsbedömning
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 - Försörjningsstöd flykting
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 – Försörjningsstöd
 Lista över fattade delegationsbeslut per november 2020 - Utredning behandling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

