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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 februari 2018, klockan 14:50-15:00 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C), ordförande 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Tommy Johansson, utredare 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Sven-Arne Persson 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 21 februari 2018 kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

5 - 6 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Sofia Nilsson 

  

Justerare Sven-Arne Persson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-21 

Datum då anslaget tas ned 2018-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 
Workshop 
Tommy Johansson, utredare, och Tomas Carvonen, planeringsansvarig, håller en workshop i 

syfte att ta fram utskottets förslag till Kommunstyrelsen gällande analys av politiska 

målsättningar inom utmaningsområdet kunskap och kompetens. Utskottet fattar beslut om 

detta under dagens sammanträde. 
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§ 5 
 

Meddelande till Omsorgs- och utbildningsutskottet för 
redovisning i februari 2018 
Dnr: KS 2018/00159 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Omsorgs-och utbildningsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Länsstyrelsen  

1. Beslut om samråd för rasering av luftledning, nedläggning av markkabel samt 

byggnation av transformatorstationer på fastigheten Hjärsås 8:1 m.fl, Östra Göinge 

kommun. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stab, daterat den 12 februari 2018. 
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§ 6 
 

Analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet 
Kunskap och kompetens - 2017 
Dnr: KS 2018/00052 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  
 Analysrapporten godkänns. 

 Analysrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige för presentation.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

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 fyra utmaningsområden fram och ett av dessa är området Kunskap och kompetens. Till 

dessa områden kopplas sedan av Kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av 

kommunstyrelsen beslutade strategier. En viktig del i styr- och ledningsmodellen är att kunna 

säkerställa vilka resultat som har blivit följden av de uppställda målen och tydliggöra dessa. 

 

Från och med i år påbörjas en utvidgad uppföljnings- och utvärderingsprocess. Förvaltningen 

har arbetat fram en Verksamhetsrapport inom området Kunskap och kompetens och den har 

presenterats för Kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades till omsorgs- och 

utbildningsutskottet för en politisk analys av mål och resultat och som nu har arbetat fram en 

analys utifrån politiskt uppställda mål.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse strategi och tillväxt, daterat den 15 februari 2018. 

 Analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet – 2017 

 Verksamhetsrapporten för Kunskap och kompetens 

 Kommunstyrelsens beslut 10/1 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetsområdeschefer 

Ekonomichef 

Revisionen 
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