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Tid och plats: 

 

Onsdag den 18 december 2019, klockan 8:30-10:05 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M), (§ 67-69) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Jan Carlson, enhetschef (§ 67) 

Gunilla Marcusson, MAS (§ 68) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 18 december 2019 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

67 - 70 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-12-18 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-18 

Datum då anslaget tas ned 2020-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Synpunkter på trafikutbud 
Tommy Johansson, utredare, informerar om Skånetrafikens erbjudande till kommuner att 

lämna synpunkter på trafikutbudet gällande regionbussar. 

 

Kommunchefen informerar 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om kommunhusbygget och upphandlingen av 

arkitektfirma, tekniska undersökningar och översyn av arbetsplatser. 

 

Kommunchefen informerar även om den nya förvaltningsorganisationen från och med den 1 

januari 2020. 

 

Kommunchefen informerar även om rutiner kring avgångsvederlag för anställda. 
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§ 67 
 

Förslag på biblioteksplan 2020-2023 
Dnr: KS 2019/00656 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen fastställer förslaget på biblioteksplan 2020-2023. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) föreskriver att kommuner och landsting ska ha en politiskt 

antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. 

Lagda förslag på biblioteksplan ger inriktning för den kommunala biblioteksverksamheten 

kopplat till de viktigaste prioriterade områdena i kommunen för åren 2020-2023. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 29 november 2019 

 Förslag på biblioteksplan 2020-2023 
 

Beslutet skickas till: 

Jan Carlson, enhetschef Kultur och fritid 
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§ 68 
 

Verksamhetsuppföljning kommunens hemtjänsts uppdrag 
att utföra hemsjukvård 
Dnr: KS 2019/01614 

Planeringsutskottets beslut 

  Planeringsutskottet godkänner rapporten och de förslag till åtgärder som lämnas. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

 

Sammanfattning av ärendet 

En verksamhetsuppföljning avseende den kommunala hemtjänsten och den hälso- och 

sjukvård som utförs i denna verksamhet har genomförts under hösten 2019. Besök i 

verksamheten har skett vid två tillfällen och en granskning av olika dokument har 

genomförts. Vissa frågor har besvarats skriftligt av verksamheten före intervjun.  

Granskningen har utförts av Gunilla Marcusson MAS. 

 

Sammantagen bedömning av verksamhetsuppföljningen hos kommunens hemtjänst 

Vid uppföljningen framkommer brister i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat att ha 

rätt rutiner tillgängliga samt brister i avvikelsehantering och egenkontroll. Det systematiska 

kvalitetsarbetet uppfyller därför inte fullt ut gällande föreskrifter.  

 

Sammanfattande åtgärder 

Verksamheten ska upprätta en handlingsplan som klart och tydligt visar hur verksamheten 

ska åtgärda bristerna som framkommit vid granskningen samt ange en tidsplan för de olika 

områdena. Handlingsplanen ska vara inkommen till MAS senast den 14 mars 2020. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 6 november 2019 

 Rapport, daterad den 5 november 2019  
 

Beslutet skickas till: 

Anneli Flink 

Monika Dahl 

Katarina Stoltz 

Gunilla Marcusson 

Maria Tegner 

Peter Ujvari 
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§ 69 
 

Uppföljning av kapitalförvaltning sep - dec 2019 
Dnr: KS 2019/00004 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Rapporterna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för perioden september till och med december år 2019. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 10 oktober 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 september 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 oktober 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 30 november 2019 

- Redovisning av kapitalförvaltningen per den 31 december 2019 
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