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Tid och plats: 

 

Onsdag den 21 oktober 2020, klockan 8:30-10:20, Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 53) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 21 oktober 2020 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

53 - 54 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

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 2020-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-21 

Datum då anslaget tas ned 2020-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information  
 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) 
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, informerar om kommunens påbörjade arbete med 

att ta fram en LIS-plan. Målet är att identifiera områden som är aktuella för prövning av 

dispens av strandskydd, för att skapa landsbygdsutveckling i form av turism och attraktiva 

boenden i kommunen. 

 

 

Trygghet 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete, redogör hur arbetet kring 

trygghet fungerar och hur olika aktörer samarbetar för långsiktigt arbete. Mycket 

förebyggande arbete är uppstartat och pågår inom kommunen. 

 
 

Information från kommunchef 
Kommunchef, Jonas Rydberg, informerar var i processen upphandling av nytt kommunhus är 

och hur planeringen ser ut framöver.  

 

Kommunchefen ger även en uppdatering om läget gällande utbrottet av COVID-19 i 

kommunen. 
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§ 53 
 

Yttrande över betänkandet "Kommuner som utförare av 
tjänster åt Arbetsförmedlingen" (SOU 2020:41) 
Dnr: KS 2020/02563 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kommunen yttrar sig i enlighet med bifogat förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har fått utredningen ”Kommuner som utförare av tjänster åt arbets-

förmedlingen” (SOU 2020:41) på remiss. Svar ska ha inkommit till Arbetsmarknadsdepar-

tementet senast den 13 november 2020.  

 

Utredningens direktiv tar sin utgångspunkt i överenskommelsen mellan regeringen och sam-

arbetspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, det så kallade 73-punktsprogrammet.  

Av direktiven framgår att Arbetsförmedlingen ska reformeras för att förbättra effektiviteten i 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken ska 

behållas men fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben.  

 

En utgångspunkt för ett reformerat system är enligt direktiven att det ska finnas likvärdiga 

tjänster hos fristående aktörer i hela landet. Det framgår samtidigt att det inte går att utesluta 

att det kan uppkomma situationer där det saknas fristående aktörer i ett område. Det kan 

också finnas situationer där det är för få aktörer för att uppnå tillräcklig konkurrens och god 

kvalitet. Det är bland annat mot den bakgrunden som utredningen haft i uppdrag att analysera 

om kommuner kan tillhandahålla insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

 

Utredningens uppdrag är mot ovanstående bakgrund att analysera och bedöma om det är til-

låtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med er-

sättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen om valfrihetssystem 

(LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU). Utredningen ska också bedöma om det 

är tillåtet att kommuner – utom dessa två lagar – tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska in-

satser under en avgränsad tid om tillhandahållandet annars är otillräckligt. Om det inom nu-

varande lagstiftning är otillåtet för kommuner att medverka på något av dessa sätt, eller om 

rättsläget är oklart, ska utredningen lämna författningsförslag som syftar till att möjliggöra 

kommunernas medverkan. 

Utredningens bedömning är att det redan idag är möjligt för kommunerna att, utan ytterligare 

reglering i lag, leverera arbetsmarknadspolitiska tjänster till Arbetsförmedlingen mot ersätt-

ning. Men utredningen föreslår ändå vissa ändringar av lagstiftningen för att förtydliga och 

understödja att kommuner kan vara leverantörer åt Arbetsförmedlingen enligt LOV eller 

LOU. Den föreslår också att sådan verksamhet i kommunerna i så fall ska bedrivas på af-
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färsmässiga grunder och att ersättningen från Arbetsförmedlingen ska särredovisas för att 

säkerställa transparens och konkurrens på lika villkor. Ett visst undantag från lokaliserings-

principen föreslås också eftersom arbetsförmedlingens upphandlingar sannolikt kommer att 

omfatta verksamhet som bedrivs i flera kommuner. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 29 september 2020 

 Förslag till yttrande över betänkandet ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbets-

förmedlingen” (SOU 2020:41). 
 
 

Beslutet skickas till: 

remissvar@regeringskansliet.se 
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§ 54 
 

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen med utskott 2021 
Dnr: KS 2020/02335 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
- Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag på sammanträdesdagar för 

Kommunfullmäktige år 2021. 

- Kommunstyrelsen antar nedanstående förslag på sammanträdesdagar för 

Kommunstyrelsen och dess utskott år 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 

 

Förslag på sammanträdesdagar 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Planeringsutskottet Resultatutskottet Individutskottet 

2021-01-28 kl. 18:30 2021-01-13 kl. 13:30 2021-01-27 kl. 08:30 2021-01-27 kl. 13:00 2021-01-12 kl. 08:30 

2021-02-18 kl. 18:30 2021-02-10 kl. 13:30 2021-02-17 kl. 08:30 2021-02-17 kl. 13:00 2021-02-09 kl. 08:30 

2021-03-24 kl. 18:30 2021-03-10 kl. 10:30 2021-03-24 kl. 08:30 2021-03-24 kl. 13:00 2021-03-09 kl. 08:30 

2021-04-29 kl. 18:30 2021-04-14 kl. 13:30 2021-04-28 kl. 08:30 2021-04-28 kl. 13:00 2021-04-13 kl. 08:30 

2021-05-27 kl. 18:30 2021-05-12 kl. 13:30 2021-05-26 kl. 08:30 2021-05-26 kl. 13:00 2021-05-11 kl. 08:30 

2021-06-23 kl. 18:30 2021-06-09 kl. 10:30   2021-06-08 kl. 08:30 

    2021-07-13 kl. 08:30 

  2021-08-25 kl. 08:30 2021-08-25 kl. 13:00 2021-08-17 kl. 08:30 

2021-09-23 kl. 18:30 2021-09-08 kl. 13:30 2021-09-29 kl. 08:30 2021-09-29 kl. 13:00 2021-09-07 kl. 08:30 

2021-10-21 kl. 18:30 2021-10-06 kl. 10:30 2021-10-20 kl. 08:30 2021-10-20 kl. 13:00 2021-10-05 kl. 08:30 

2021-11-25 kl. 18:30 2021-11-17 kl. 13:30 2021-11-24 kl. 08:30 2021-11-24 kl. 13:00 2021-11-16 kl. 08:30 

2021-12-16 kl. 18:30 2021-12-08 kl. 13:30 2021-12-15 kl. 08:30 2021-12-15 kl. 13:00 2021-12-07 kl. 08:30 

Sessionssalen Sessionssalen Mötesrum Breanäs Mötesrum Breanäs Mötesrum Breanäs 

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 8 september 2020 

 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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