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Tid och plats: 

 

Onsdag den 23 februari 2022, klockan 8:35-10:25, konf. Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef 

Linda Frodig, planarkitekt 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 23 februari 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

4 - 6 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

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 2022-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-23 

Datum då anslaget tas ned 2022-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 
Samhällsbyggnadschefen Anders Siversson informerar om ärendet gällande antagandet av 

planen för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen (LIS-plan för Östra Göinge kommun) 
som tematiskt tillägg till översiktsplanen. LIS-planen går upp för beslut i kommunstyrelsen 
den 9:de mars och i fullmäktige den 23:dje mars. 

 
Ekonomichefen Mattias Larsson informerar om årsredovisningen 2021 samt ärendet 

avseende byggnationen av ett nytt reningsverk i Knislinge. 
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§ 4 
 

Underlag inför årsstämmor 2022 med kommunala bolag 
m.fl. 
Dnr: KS 2022/00250 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

  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, Adda AB (tidigare 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 ska ombuden medföra underlag och fakta för respektive bolag. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Staben, daterad den 27 januari 2022 

 Faktaunderlag för kommunstyrelsens ombud vid årsstämmor 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Ombuden i kommunala bolag, kooperativ hyresgästförening respektive ekonomisk förening. 

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 
Ordförande och VD i Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB och IT kommuner i Skåne AB 
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§ 5 
 

Verksamhetsuppföljning Lindgården  
Dnr: KS 2021/00908 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen 

 Kommunstyrelsen beslutar om åtgärder enligt förslag  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens skyldighet att följa upp och kontrollera privata verksamheter finns i 10 kap 8 §. 
Kommunallagen (2017:725)  

 
2021 års uppföljning av Lindgården visar ett mycket bra resultat. Tre områden ska åtgärdas 

av Lindgården men i övrigt har Lindgården ett väl utvecklat kvalitetsarbete. 
 
Lindgården är ett särskilt boende som drivs av Vardaga äldreomsorg AB Föregående 

verksamhetsuppföljning skedde 2018. 
 

Nuvarande verksamhetsuppföljning har skett under hösten 2021. Metoden har varit intervjuer 
samt granskning av olika dokument så som social dokumentation, hälso- och 
sjukvårdsdokumentation och avvikelser. Intervjuerna utfördes i omgångar utifrån frågemall. 

För att få en bild av om samtliga intervjuade professioner hade likvärdig kunskap om 
verksamheten, utfördes intervjuerna i olika grupperingar. Indelningen var vårdpersonal med 

representation från dag och natt, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans, sjuksköterskor 
för sig och verksamhetschef tillsammans med gruppchefer. 
 

Uppföljningen har följt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 samt 
andra styrande regelverk och föregående verksamhetsuppföljning. 

 
Varje område presenteras i en tabell och bedöms med färgerna grönt, gult och rött. Grönt 
visar att samtliga krav är uppfyllda, gult visar att det finns ett frivilligt förbättringsområde 

och rött visar att åtgärder behöver genomföras. Blått visar förbättringsåtgärder som åligger 
kommunen. 

 
Tre områden har markerats med rött och handlar om social dokumentation samt att 
personalen har förväxlat kommunens värdighetsgaranti med kommunens strategi. Dessa tre 

områden ska Lindgården ta fram en handlingsplan för att åtgärda. För övrigt visar 
uppföljningen ett mycket gott resultat med ett väl utbyggt kvalitetsarbete. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 2 februari 2022 

 Verksamhetsuppföljning Dnr KS 2021/00908–2 
 

Beslutet skickas till: 
Monica Dahl 

Anneli Flink 
Viveka Agramo 
Katarina Stoltz 
 
 

 

 

 


	Underlag inför årsstämmor 2022 med kommunala bolag m.fl.
	Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet

	Verksamhetsuppföljning Lindgården
	Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet


