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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Onsdagen den 10 mars 2021, klockan 10:30-14:32 i Sessionssalen i
kommunhuset i Broby.
Mötet ajournerades för lunch mellan § 20 och § 21, klockan 12:00-13:00.

Beslutande ledamöter

Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Siv Larsson (M)
Erling Emsfors (M) ersätter Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Emma Flygare (C) ersätter Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Göte Färm (SD)
Mikael Christersson (SD) ersätter Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) § 20, §§ 29-31
Sandra Frostensson (S) ersätter Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) §§ 21-28

Ej tjänstgörande
ersättare

Sandra Frostensson (S) §§ 29-31

Övriga närvarande

Jonas Rydberg, kommunchef
Nermina Crnkic, stabschef
Ingela Tunel, HR-chef
Mattias Larsson, ekonomichef
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Henrik Loveby, VD för Göingehem AB
Cecilia Alvesson, VD för Unikom AB Cecilia Alvesson, VD för Unikom AB
Per Erlandsson, VD för Östra Göinge Renhållning AB (ÖGRAB)
Per Fremark, VD för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
Carina Hall, HR-specialist
Sandra Mowide, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Tid och plats för
justeringen

Fredagen den 12 mars klockan 09:00 i kommunhuset i Broby.
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Underskrifter

Sekreterare

Sandra Mowide

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justerandes sign.

Paragrafer

Utdragsbestyrkande

20 - 31

Protokoll
2021-03-10
Sida 3/21

Kommunstyrelsen

Anslagbevis för justering av kommunstyrelsens protokoll
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella
anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-15

Datum då anslaget tas ned

2021-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Broby, Stabsavdelningen

Underskrift

Sandra Mowide

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Bolagsredovisning
I samband med behandlingen av årsredovisningen och delårsrapporterna brukar VD:arna för
de kommunala bolagen bjudas in till kommunstyrelsens möte för att presentera sina
respektive verksamheter och bokslut. På dagens sammanträde får kommunstyrelsen därför en
presentation av verksamheterna och årsbokslutet för respektive Göingehem AB, ITkommuner i Skåne (Unikom) AB, Östra Göinge Renhållning AB samt Skåne Blekinge
Vattentjänst AB.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Anställning av kommundirektör
Dnr: KS 2021/00611

Kommunstyrelsens beslut


Merete Tillman anställs vid Östra Göinge kommun per den 11 juni 2021 och tillträder
som kommundirektör den 1 juli 2021.

 Uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna anställningsavtal med Merete
Tillman.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås anställa Merete Tillman som ny kommundirektör i Östra Göinge
kommun. Anställningen föreslås börja den 11 juni 2021 och att hon därefter formellt tillträder
som kommundirektör den 1 juli 2021.
Facklig samverkan genomfördes den 8 mars 2021.

Yrkanden
Anders Bengtsson (S) och Göte Färm (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Beslutet skickas till:
HR-chef
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Årsredovisning 2020
Dnr: KS 2021/00002

Kommunstyrelsens beslut


Årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive sammanställda räkenskaper för
2020 godkänns och överlämnas till revisorerna.

 Att reservera 7,7 mnkr till resultatutjämningsreserven

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 35,9 mnkr för verksamhetsåret 2020
vilket är starkare än tidigare år (17,3 mnkr).
Årets resultat för kommunen uppgår till 27,0 mnkr vilket är 8,2 mnkr bättre än budget.
Resultatet var även bättre än det som prognostiserades i delårsrapporten, men också bättre än
den senaste gjorda prognosen efter november. Det som bidrog till den positiva utvecklingen
var framförallt allt att flertalet finansposter redovisade budgetöverskott.
De stora avvikelserna är:
• Generella statsbidrag + 15,0 mnkr
• Semesterlöneskuld - 5,0 mnkr
• Kommunens verksamheter + 1,5 mnkr
• Koncernens resultat efter finansiella poster + 9,1 mnkr
Generella statsbidrag
Generella statsbidrag har i jämförelse med budget 2020 ökat med 15,0 mnkr. Detta utifrån
statens satsningar under år 2020
Verksamheternas avvikelse
Verksamheterna uppvisar ett överskott på 1,5 mnkr. I avvikelsen ingår det
jämförelsestörande poster på 6,0 mnkr. Dessa består av en nedskrivning av
anläggningstillgångar
Kommunchefen uppvisar ett överskott på 22,2 mnkr Överskottet beror främst på den resurs
som är avsatt för kapitalkostnader på motsvarande 7,0 mnkr. Under året har även kommunen
blivit ersatt för sjuklönekostnader på totalt 7,0 mnkr till följd av pandemin, covid-19.
Överskottet är också hänförbart till den resurs som är avsatt för prisindex på motsvarande 5
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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mnkr. Övriga större avvikelser finns inom Hälsa och omsorg -6,3 mnkr och Utbildning och
arbete -6,4 mnkr samt Samhällsutveckling -7,3 mnkr.
Investeringar
Under året redovisas investeringar om 136,7 mnkr varav 57 mnkr avser VA. De största
projekten avser köp av Nejlikan om 13 mnkr, Per Anton om 10 mnkr, köp av Hövdingen 8
och 27 om 10 mnkr. Men även Åvillans renovering (Näckrosen) om 4,8 mnkr,
Smedjebackens nya avdelning 6,6 mnkr, gatubeläggning 3,5 och reinvestering fastighet 5,9
mnkr tillhör bland de större satsningarna 2020. De största projekten för VA avser ledningsnät
samt verk och pumpstationer.
Mål- och resultatplanen för 2020–2023 följs upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Resultatmålen skall vara uppfyllda vid den innevarande fyraårsperiodens slut. Bedömningen
är att det kommer att ske en positiv positionsförflyttning fram till 2023 för samtliga
resultatmål.
Frisknärvaron i kommunen är inte tillräckligt hög. Målet på 95 % frisknärvaro nås inte riktigt
då resultatet landade på 92,8 % (94,2 %) vilket är en liten försämring med tidigare år.
Orsaken står att finna i den pågående pandemin. Det ska markeras att det är den korta
frånvaron som ökat, medan den långa (>15dagar) minskat kraftigt pga ett systematiskt arbete
i verksamheterna.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2020-12-31
 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-02-26
Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Uppföljning av internkontrollplan 2020-12-31
Dnr: KS 2019/01500

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 202012-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2020 ska uppföljning göras inom områdena
Tillämpning av villkoren avseende avrop i ramavtalen: Fastighetstekniska arbeten –
Byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten, Att utbetalningar av ekonomiskt bistånd sker
på korrekt sätt, att dokumentationen följer de framtagna riktlinjerna samt att
projektredovisningen följer de framtagna riktlinjerna.

Beslutsunderlag

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-02-12
 Ansöka om ekonomiskt bistånd – bilaga 1
 Processen Om-, till- och nybyggnad av Nytt kommunhus – bilaga 2

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Underlag inför årsstämmor 2021 med kommunala bolag
m.fl.
Dnr: KS 2021/00380

Kommunstyrelsens beslut

 Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag m.fl. godkänns

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun hel- eller deläger 8 aktiebolag – Göingehem AB, Östra Göinge
Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, IT kommuner i Skåne AB, Kristianstad
Airport AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, SKL Kommentus AB och Inera AB.
Dessutom är kommunen medlem i Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga
Hem och Kommuninvest ekonomiska förening.
Vid bolagens m.fl. årsstämmor representeras kommunen av ett av kommunstyrelsen utsett
ombud. Till stämmorna medföra underlag och fakta för respektive bolag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Staben, daterad den 11 februari 2021
 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årsstämmor 2021

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ombud

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Reviderat handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor (LSO)
Dnr: KS 2021/00527

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

-

Reviderat handlingsprogram enligt LSO, Dnr TT 2020/00057 fastställs.
Handlingsprogram enligt LSO, Dnr KS 2015/01981, upphävs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En statlig utredning, ''en effektivare kommunal räddningstjänst" har lett fram till
att det från och med den 1 januari 2021 görs ändring i LSO bl.a. gällande
handlingsprogrammens utformning. Handlingsprogram enligt de nya riktlinjerna
ska antas i kommunerna för att börja gälla den 1 januari 2022. Arbete pågår på central nivå
(MSB m.fl.) att ta fram föreskrifter och handböcker inom detta område.
Exakt hur dessa riktlinjer kommer att se ut är alltså inte klart.
Arbete med handlingsprogram enligt de nya riktlinjerna behöver utföras under
2021 för att kunna gälla 2022. Räddningstjänsten bedömer dock att vissa
justeringar behöver göras även i befintligt handlingsprogram även innan detta framtagande.
Räddningstjänsten har därför sett över nuvarande handlingsprogram och de dokument som
ligger till grund för handlingsprogrammet, t.ex. riskinventeringen, samt de styrdokument som
är direkt knutna till handlingsprogrammet.
Nuvarande handlingsprogram har varit samordnat med styrdokumenten för kommunens
krisberedskap. Dessa styrdokument hanteras enligt andra
lagstiftningar och har lyfts ut ur handlingsprogrammet. En detalj som införts i lagstiftningen
är att kommunen kommer att ha krav på ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en
övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Den övergripande ledningen ska vid
samverkan mellan kommuner utövas gemensamt. Detta är redan infört i
samverkanskommunerna i Skåne Nordost den 1 april 2020 med införandet av inre befäl,
knutet till räddningstjänstens larmcentral och detta har skrivits in i handlingsprogrammet
under kapitel 2.6.
Övriga justeringar i korthet:
- Kopplade styrdokument är lagda i bilagedel där det är tydliggjort hur de tas fram och
hur de beslutas.
- En utökad beskrivning av sotningsverksamheten är gjord under kapitel 2.5
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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En ändring är gjord under kapitel 2.6 av benämningar för de olika befälsnivåerna för
att bättre spegla samverkanskommunernas benämningar.
En kortare beskrivning av de viktigaste avtalen och överenskommelserna på
räddningstjänstområdet är tillagt under kapitel 2.6.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, daterad den 29 december 2020
Förslag till handlingsprogram enligt LSO med tillhörande bilagor

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Delegationsbeslut för redovisning i mars 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 3 mars 2021
Lista över fattade delegationsbeslut per februari 2021 – GUC
Lista över fattade delegationsbeslut per februari 2021 – Placeringar Förskola och Fritidshem
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – ÄO
Lista över fattade delegationsbeslut per januari och februari 2021 - Public 360
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 - LSS
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 - Försörjningsstöd
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 - Förhandsbedömning
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Förhandsbedömning flykting
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Annat bistånd
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – Försörjningsstöd flykting
Lista över fattade delegationsbeslut per januari 2021 – FN SoL

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 26

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

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige, för information

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, 2021-02-22
Inkomna synpunkter februari 2021
SBVT Ekonomisk redovisning - Januari 2021
PROTOKOLL Styrelsemöte SBVT 2020-11-10. justerat
Kallelse styrelsemöte SBVT, 2021-01-21
Dagordning styrelsemöte SBVT, 2021-01-21
SBVT Strategi - Ett gränslöst vatten - antagen av styrelsen 170905
Beslut från Skolverket om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Planuppdrag Bastholmens verksamhetsområde
(Broby 59:1 m.fl.)
Dnr: KS 2021/00198

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked.
 Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bastholmens
verksamhetsområde (Broby 59:1 m.fl.) genom standardplanförfarande.
 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det
för granskning innan beslut om antagande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Bastholmen är ett för kommunen viktigt område för industri och verksamhetsetableringar.
Det har ett attraktiv och fördelaktigt läge med närhet till väg 19 men är lokaliserat på sådant
avstånd från annan bebyggelse att det inte utgör en störningsfaktor för t.ex. bostäder, vad
gäller bland annat buller. Området är idag relativt lågexploaterat och det finns goda
utvecklingsmöjligheter.
I den kommuntäckande översiktsplanen är Bastholmen utpekat för utveckling av
verksamheter, viss detaljhandel och nya företagsetableringar. Då gällande plan endast tillåter
industri och lager är det relevant att för vissa delar av gällande planområde ta fram ett förslag
till ny detaljplan som bättre överensstämmer med översiktsplanens intentioner. Stora delar av
gällande detaljplan är även påverkat av risk för översvämning vilket innebär att dessa
områden inte längre kan anses vara lämpliga för vare sig industri- eller verksamhetsändamål,
därför upphävs också delar av gällande plan i samband med aktuellt förslag till ny detaljplan.
Planen syftar till att möjliggöra för verksamheter, viss detaljhandel och restaurangverksamhet
i ett fördelaktigt läge längs med väg 19. Vidare är syftet att, i enlighet med kommunens
översiktsplan, upphäva delar av den nu gällande detaljplanen på grund av risken för
översvämning. Detaljplanens syfte är även att planlägga en ny lokalgata parallellt med väg 19
som ansluter till Tydingevägen i norr och väg 119 via Bastholmsvägen i söder, vilken utgör
en förutsättning för efterföljande etapper av Bastholmens utveckling.
Utifrån den information som finns i dagsläget behöver följande punkter utredas vidare i det
fortsatta planarbetet:
- Risken för översvämning och hantering av dagvatten.
- Risker associerade med farligt gods.
Sida 14/21
Justerandes sign.
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Eventuella miljörisker, särskilt eventuell påverkan på biotopsskyddade områden.
Buller och omgivningspåverkan.

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock
ingen garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer
att påbörjas.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standardplanförfarande.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-25
 Plan PM Bastholmens verksamhetsområde (Broby 59:1 m.fl.)
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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§ 28

Begäran om planbesked för Sjömannen 8 m.fl.
Dnr: KS 2020/03221

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked.
 Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Sjömannen
8 m.fl. genom standardplanförfarande.
 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det
för granskning innan beslut om antagande.
 Planavtal ska tecknas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens bostadsbolag, Göingehem AB, inkom den 9 december 2020 med en begäran om
planbesked för fastigheten Sjömannen 8 i Broby. Anledningen är att man planerar att uppföra
ett nytt flerfamiljshus på fastigheten. I samband med detta avser Mark- och
Planeringsenheten att upprätta en något större detaljplan som även inkluderar Fasantuppen 1,
för att även här möjliggöra för ombyggnation. Planens syfte är att möjliggöra för
flerbostadshus i Broby samt att genom upprättande av en ny detaljplan upphäva delar av
gällande detaljplaner.
Då aktuell plan berör bostadsbebyggelse behöver man särskilt belysa trafikbuller i
förhållande till bostäderna i samband med planarbetet. Utöver det behöver risker kopplade till
farligt gods och eventuell påverkan på vattenskyddsområde utredas vidare i det fortsatt
planarbetet.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock
ingen garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer
att påbörjas.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standardplanförfarande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-01-26
 Plan PM Sjömannen 8 m.fl.
 Begäran om planbesked Sjömannen 8 från Göingehem AB, med kartbilaga

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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§ 29

Remissvar ny stambana Hässleholm-Lund, samråd 3
Dnr: KS 2021/00537

Kommunstyrelsens beslut


Yttrandet godkänns och skickas till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket genomför samråd för alternativ sträckning av ny stambana i Södra Sverige,
etappen Lund-Hässleholm. Huvudfrågan gäller om huruvida stambanan ska angöra de
centrala delarna av Hässleholm och Lund, alternativt förläggas utanför städerna i Tyringe
respektive Pilsåker.
Östra Göinge kommun med totalt 15 000 invånare i stråket mellan Kristianstad, Hässleholm
och Växjö/Älmhult har tagit del av handlingarna och avger följande yttrande i frågan:
-

Ett framtida tågstopp i Hässleholm har stor strukturbildande effekt både i ett
nationellt, regionalt och delregionalt perspektiv för att stimulera bostadsbyggande,
näringslivsutveckling och ökad tillgänglighet till det samlade utbudet av
arbetsplatser, kultur, service och utbildning i södra Sverige. Sett till motiven i den
ursprungliga Sverigeförhandlingen och tillgängligheten till övrig
samhällsinfrastruktur i regionen kan inga andra alternativ än centrala tågstopp i
Hässleholm och Lund accepteras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från samhällsutveckling
 Digitalt samrådsmaterial på https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-byggeroch-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/.
Beslutet skickas till:
Trafikverket
Ärendemottagning
Box 810
781 28 Borlänge

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Verksamhetsrapport Attraktiva byar 2020
Dnr: KS 2021/00591

Kommunstyrelsens beslut

 Resultatutskottet får i uppdrag att analysera verksamhetsrapport attraktiva byar 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsrapport för det prioriterade området attraktiva
byar. Rapportens syfte är att besvara om kommunen utvecklas i enlighet med politikens
målsättning inom det prioriterade området.

Beslutsunderlag

 Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2021-03-08
 Verksamhetsrapport Attraktiva byar 2020

Beslutet skickas till:
Ordförande i resultatutskottet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020
Dnr: KS 2021/00323

Kommunstyrelsens beslut


2020 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och
samverkan i Östra Göinge kommun godkänns

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige, för information

Sammanfattning av ärendet
Utifrån SAM i våra olika verksamhetsområden kan vi se att många av våra enheter har
välfungerande struktur, där SAM, arbete med likabehandling och att samverkan ingår som en
naturlig del i det dagliga arbetet. Årets uppföljning visar på en tillfredställande nivå inom
samtliga områden, naturlig del i verksamheten, uppgiftsfördelning och kunskaper,
riskbedömningar, åtgärder och uppföljning samt AFS: 2015:4.
Fokus för våra verksamhetsområden blir att under 2021 är som tidigare år att fortsätta arbeta
med vår samverkansstruktur som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och inflytande
och dialog enlighet med samverkansavtalet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med
att rusta våra chefer för att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt och närvarande
ledarskap med fokus på att nå vårt frisknärvaromål på 95 %.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse HR-avdelningen, daterad den 4 februari 2021.
 Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan
i Östra Göinge kommun, daterad den 27 januari 202
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/21

Protokoll 2021-03-10

Kommunstyrelsen

Information från kommunchefen
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om att:
-

Vi har ett fortsatt lugt läge vad gäller smittspridningen. Enligt Region Skåne har vi
just nu lägst smittspridning i Skåne.

-

Vaccinationen mot covid-19 är klar på alla våra särskilda boenden och snart är även
hemtjänsten klar.

-

Vad gäller byggnationen av det nya kommunhuset så fortskrider arbetet vad gäller
bygg- och rivningslov. Vi avvaktar bland annat fortfarande besked på hur vi ska/får
göra avseende rivningen av vaktmästarbostaden och delar av kommunhuset. Vi har
heller inte fått något slutligt besked om överprövningen.

-

Angående det centrala reningsverket så inväntar vi just nu besked från den politiska
ledningen i Kristianstad.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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