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Tid och plats: 

 

Onsdag den 27 november 2019, klockan 13:00-16:00, Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Daniel Jönsson (M) 

Erling Emsfors (M) 

Caroline Biltmo (C) 

Magnus Nilsson (KD) 

Sven-Arne Persson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

  

  

Övriga närvarande: Tommy Johansson, utredare 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 27 november 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragraf 

 

4 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Daniel Jönsson (M) 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Resultatutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-27 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 

 

 

    

  



  

 

Protokoll Resultatutskottet 

2019-11-27 

Sida 4/4 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 
 

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport 
socialtjänst 2019 
Dnr: KS 2019/00807 
 

Resultatutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
- Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 
 
 

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 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. Ett område inom den kommunala verksamheten – socialtjänsten – är 

dock inte direkt kopplat till något utmaningsområde men utgör likväl en ansenlig del av 

verksamheten. Av denna anledning har det tagits fram en verksamhetsrapport för detta 

verksamhetsområde och denna har presenterats för kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades 

till resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån 

uppställda mål och inriktningar. 

 
Yrkanden på sammanträdet 
Daniel Jönsson (M) yrkar att analysrapporten godkänns. 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Daniel Jönsson (M). Ordförande ställer 

förslaget under proposition och finner att utskottet bifaller yrkandet.   
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport socialtjänst 2019 

 
 

Beslutet skickas till: 
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