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Begäran kommunal borgen, Östra Göinge
renhållnings AB

§ 115

Revidering av Bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge
kommun gällande överförmyndare
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Principbeslut om användning av statligt stöd till
kommunen med anledning av flyktingsituationen.
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Bildande av kooperativ hyresrättsförening,
kommunal borgen och försäljning av fastigheter till
föreningen.

§ 119

Svar på revisionsrapport - Granskning av hanteringen
av bidrag till föreningar

§ 120

Svar på interpellation gällande
arbetsmarknadsinsatser, Patric Åberg (M)
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Tid och plats:

Torsdag den 17 december 2015, klockan 17:30-20:30 , Sessionssalen,
kommunhuset i Broby

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Ersättare:

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Tomas Carvonen, planeringsansvarig
Oscar Nilsson, ekonomichef

Justerare

Anders Bengtsson (S) och Magnus Nilsson (KD)

Justeringens utförande

Tisdagen 2015-12-22, kl. 16:00, kommunhuset, enheten Administration och
utredning
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Carvonen

Sekreterare

Tomas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justerare

Magnus Nilsson (KD)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-12-17

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-22

Datum då anslaget tas ned

2016-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten för Administration och utredning

Underskrift

Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
Ledamoter

§
Ja

M
M
M
M
M
M
M

Patric Åberg
Erling Emsfors
Per-Eric Mattsson
Siv Larsson
Jerker Westdahl
Sofia Sommer
Daniel Jönsson

X
X
X
X
X
X
X

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Ann Ahlbin
Lars-Stellan Jönsson
Lena Olsson
Anders Bengtsson
Ida Ahlbin
Sven-Arne Persson
Monica Svensson
Miklos Liewehr
Aime Kömmits Andersson
Daniel Petersén
Kristin Johansson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

L

Per-Olof Björnsson

X

KD

Magnus Nilsson

X

C
C

Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson

X
X

V

Jeanette Svensson

X

MP

Ingvar Nilsson

X

SD
SD
SD
SD
SD
SD

Pethra Wagnell
Mats Rosenqvist
Roberto Fierro
Kristoffer Persson
Robin Nilsson
Mikael Andersson

X
X

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

Utdragsbestyrkande

§
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§
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Nej
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Kommunfullmäktige
Namn och närvarande
Ersättare

Ersättare för

§
Ja

M
M
M
M

Mikael Persson
Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren

X
-

S
S
S
S
S
S

Annika Qvarnström
Karl-Erik Innala
Birthe Nilsson
Marcus Jeppsson
Tommy Persson
Birol Ates

X
X
X
-

L
L

Tommy Aspegren
Tommy Axelsson

-

KD
KD

Marie-Louise Fredin
Christina Panfalk

-

C
C

Jennie Thygesson
Lars Lindbom

-

V
V

Thommy Svensson
Nina Andersson

X
-

MP
MP

Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

X
-

M

Ordförande
Camilla Westdahl

X

Justerandes sign.

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Lena Olsson
Daniel Petersen

Utdragsbestyrkande
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Nej
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Kommunfullmäktige
§ 114

Begäran kommunal borgen, Östra Göinge renhållnings AB
Dnr: KS 2015/01745

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingår Östra Göinge kommun
tillsammans med Osby kommun borgen för Östra Göinge Renhållnings AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner kronor jämte
därpå följande ränta och kostnader

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge Renhållnings AB har begärt utökad kommunal borgen för maximalt 30
miljoner kronor. Bolaget har behov av kapital för att täcka investering av nya avfallskärl (4fack), i samband med införande av nytt insamlingssystem 2016. Kommunerna är redan idag i
borgen för 5 miljoner kronor (återstår ca 3 miljoner kronor).

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 184
 Tjänsteskrivelse ledningsstöd och service 2015-11-25
 Skrivelse Östra Göinge Renhållnings AB 2015-11-18

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Peter Johansson, Östra Göinge Renhållnings AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande
överförmyndare
Dnr: KS 2015/01645

Kommunfullmäktiges beslut
 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda revideras från och med
2016-01-01, enligt förslag.

Jäv
Lars-Stellan Jönsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En förändring av organisation av överförmyndarverksamheten genomförs från och med 201601-01. Arvodering i enlighet med Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda upphör för Överförmyndaren och biträdande överförmyndaren och dessa
ersätts genom anställningsavtal.
Med anledning av förändringen revideras Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda enligt förslag.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 180
Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 96
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-03
Förslag till revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Beslutet skickas till:
Lars-Stellan Jönsson, överförmyndare
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer
Dnr: KS 2015/01659

Kommunfullmäktiges beslut:
 Målnivåer och resultatindikatorer fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för
2016-19 med ändring av indikatorn inom Kunskap och Kompetens samt tillägg av
indikator inom Boende enligt nedanstående förslag på sammanträdet.
 Investeringsplanen fastställs och läggs till mål- och resultatplanen för 2016-19

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-17 KF § 60 mål- och resultatplanen för perioden
2016-19. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att
återkomma med en specifikation på vilka objekt som ska ingå i investeringsbudget samt
förslag på målnivåer för resultatindikatorerna.
I skrivelsen Förslag till målnivåer och indikatorer redovisas förvaltningens förslag till
målnivåer samt tillägg och förändringar av indikatorerna.
Investeringsplanen för 2016-2019 har utformats efter underlag ifrån
lokalförsörjningsutredningen och det förslag som togs fram av en politisk beredningsgrupp. I
fullmäktiges beslut i juni om mål- och resultatplanen framgick att den totala
investeringsvolymen för 2016-2019 var 208 miljoner kronor (52 miljoner kronor per år) plus
VA-investeringar. Med grund i förslaget ifrån den politiska beredningsgruppen har därför en
investeringsplan tagits fram som ryms inom den ram som fullmäktige fastställde för 20162019. Som bilaga finns den investeringsplan som ska biläggas förslaget till mål- och
resultatplan för 2016-2019.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 175
Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 95
Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-11-04
Skrivelse Förslag till målnivåer och indikatorer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 116
Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Principbeslut om användning av statligt stöd till kommunen
med anledning av flyktingsituationen.
Dnr: KS 2015/01820

Kommunfullmäktiges beslut:
 Användning av statligt stöd till kommunen med anledning av flyktingsituationen skall
riktas mot de prioriterade områdena Boende, Arbete och företagande samt Kunskap
och kompetens och användas på ett sådant sätt att långsiktiga och varaktiga effekter
uppnås.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram fördjupade riktlinjer för hur tilldelade
medel skall användas.

Reservation
Petra Wagnell (SD) och Mikael Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden
Ann Ahlbin (S), Magnus Nilsson (KD) och Patric Åberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har uppmärksammat den ökade belastning på kommunerna som uppstått till följd
av det stora flyktingmottagandet under hösten 2015. Regeringen föreslår därför i en extra
ändringsbudget att kommunsektorn skall ges 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd.
Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Antar
riksdagen regeringens förslag bedöms de anvisade medlen betalas ut till kommunerna i
december 2015 och kan användas för att täcka ökade kostnader i första hand för 2015 och
2016.
För Östra Göinge kommun innebär det nu aktuella förslaget ett tillskott om sammanlagt 60,4
miljoner kronor som troligen blir tillgängligt för kommunen i mitten av december. Beroende
på utvecklingen framöver kan det bli aktuellt för regeringen att tillskjuta ytterligare medel till
kommunerna kommande år.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 117
Mot denna bakgrund är det angeläget att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut som
skall vara styrande för användningen av såväl de nu aktuella extra medlen som eventuellt
övriga statliga stöd med anledning av flyktingfrågan.
Bakgrund
Bakgrunden till regeringens förslag är att antalet personer som söker asyl i Sverige nu kraftigt
överstiger de antaganden som ligger till grund för de medel som tidigare anvisats för 2015.
Samtidigt genomför såväl kommuner och landsting som det civila samhället omfattande
insatser för att hantera situationen. I många kommuner är läget nu mycket ansträngt.
De stora åtagandena för flyktingmottagandet påverkar också kommunernas möjligheter att
bedriva kärnverksamheten med bibehållen kvalitet. För att snabbt kunna vidta åtgärder som
minskar trycket på kommunernas ekonomi har regeringen således bedömt att det finns
särskilda skäl till ytterligare ändring i statens budget för 2015 i form av ett ökat utökat anslag
till främst kommunsektorn.
Principer för fördelning av extra stöd
Regeringen avser att fördela stödet till kommunerna i förhållande till antalet asylsökande och
nyanlända i kommunen samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunernas
befolkningstal. Följande fördelningstal och mätperioder har använts: befolkningen 31/12
2014, asylsökande, 1/11 2015, nyanlända januari – september 2015. För Östra Göinge kommun innebär detta ett extra statligt stöd på 60,4 miljoner kronor för det aktuella ändamålet.
Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition kan stödet betalas ut som ett
engångsbelopp till kommunerna i mitten av december 2015.
Prioriterade områden i Östra Göinge kommun för användning av statligt stöd med
anledning av flyktingsituationen
De stora utmaningarna när det gäller flyktingsituationen är framförallt boende, utbildning och
arbete. På kort sikt är boendefrågan akut. Efter många år av ett visst överskott av lägenheter i
kommunen råder nu bostadsbrist. Det finns i princip inga lägenheter att uppbringa i det kommunala bostadsföretagets bestånd. Åtgärder inom utmaningsområdet Boende bör därför vara
prioriterade när det gäller användning av de extra statliga medlen.
På längre sikt är det framförallt viktigt att de som kommer nya till kommunen får möjlighet
att försörja sig själva genom ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I dag tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ att bli etablerad på arbetsmarknaden. Jämfört med för något år
sedan är situationen på arbetsmarknaden nu något ljusare än tidigare för de flesta grupper,
även ungdomar. Arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter dock att öka och den ökar så
pass mycket att den totala arbetslösheten i kommunen inte minskar, trots en i övrigt mer
gynnsam utveckling för andra grupper. Detta är en stor utmaning som kräver breda samverkanslösningar mellan alla som har ett uppdrag eller en möjlighet att bidra till att skapa sysselsättning för grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Fort § 117
I fullmäktiges programhandling för Kunskap – Kompetens – Arbete betonas vikten av breda
samverkanslösningar mellan olika ansvariga myndigheter och andra parter för att förbättra för
svaga grupper på arbetsmarknaden. Åtgärder inom utmaningsområde Arbete och företagande
bör vara prioriterade när det gäller användning av de extra statliga medlen.
Språkkunskaper och utbildning är en nyckelfaktor för att överhuvudtaget få tillträde till den
svenska arbetsmarknaden som kännetecknas av liten lönespridning och brist på instegsjobb
för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. SFI-verksamheten i kommunerna är
mycket viktig för tillträde till arbetsmarknaden, liksom även olika typer av
arbetsförberedande och arbetsmarknadsrelaterade utbildningar om de utrikesfödda skall ha en
chans till egenförsörjning. Åtgärder inom utmaningsområde Kunskap och kompetens bör
därför vara prioriterade när det gäller användning av de extra statliga medlen.
Förutom löpande verksamhetskostnader bör det också vara möjligt att använda det extra
statliga stödet till olika typer av planerande, förberedande och utredande insatser för att skapa
bra förutsättningar för att det extra statliga stödet används på ett så ordnat och genomtänkt
sätt som möjligt.
Det är viktigt att extra statliga medel används på ett sådant sätt att de långsiktigt bidrar till det
ändamål de är avsedda för d.v.s. varaktigt förbättrade förutsättningar på bostads- och
arbetsmarknaden för nya kommuninvånare.
Sammanfattningsvis menar således förvaltningen att kommunfullmäktige bör fatta ett principbeslut så att statliga stöd rörande flyktingmottagande i huvudsak används inom områdena
boende, utbildning och arbetsmarknad. Därutöver bör fullmäktige ge kommunstyrelen i
uppdrag att, med principbeslutet som utgångspunkt, närmare precisera riktlinjer för
användningen av statliga stöd för flyktingmottagande.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 189
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30
 Proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015.
Beslutet skickas till:
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2015-12-17

§ 118

Bildande av kooperativ hyresrättsförening, kommunal
borgen och försäljning av fastigheter till föreningen.
Dnr: KS 2015/00714

Kommunfullmäktiges beslut:
-

Östra Göinge kommun bildar tillsammans med Riksbyggen och
Samverkansföreningen en kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens
trygga hem.

-

Östra Göinge kommun skall utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i
föreningen och tre personer som ersättare.

-

Föreslagna stadgar för föreningen godkänns(enligt bilaga)

-

Östra Göinge kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och
ändamål med föreningen.(enligt bilaga)

-

Östra Göinge kommun försäljer fastigheten Skogsbrynet1 i Sibbhult för 15,3 miljoner
kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen.
Därefter genomför föreningen en ombyggnad på fastigheten i enlighet med redovisat
förslag.

-

Östra Göinge kommun försäljer fastigheterna Sexmannen 2 och Åstringen 16 i
Knislinge för 13,6 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan
föreningen och kommunen. Därefter genomför föreningen en ombyggnad på
fastigheten i enlighet med redovisat förslag. Förslaget förutsätter en
detaljplaneändring och förändrad fastighetsbildning.

-

Östra Göinge kommun tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive
fastighet.(enligt bilaga)

-

Östra Göinge kommun lämnar kommunal borgen till Kooperativa
hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem för den totala produktionskostnaden
om 188 miljoner kronor.

-

Östra Göinge kommun tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen beträffande
Lindgården i Broby i enlighet med bilaga.

-

Föreningen ersätter Östra Göinge kommun för eventuella kostnader för återföring av
moms gällande fastigheterna Skogsbrynet 1, Sexmannen 2 och Åstringen 16.

Yrkanden
Sven-Arne Persson (S), Jerker Westdahl (M) och Lars-Stellan Jönsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 118

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till hur
man med kooperativ hyresrätt skall utveckla moderna vård- och omsorgsboenden i Östra
Göinge kommun. Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut var ett tidigare uppdrag till
förvaltningen att utreda förutsättningarna för externt ägande och drift av vård- och
omsorgsfastigheter i Östra Göinge kommun.
Projektet består av två delar med ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen den 3 juni 2015 och
ett slutligt beslut i kommunfullmäktige i november 2015. I enlighet med kommunstyrelsens
inriktningsbeslut i juni redovisar nu förvaltningen ett fördjupat och komplett beslutsunderlag
för kommunens samtliga tre äldreboenden. Beslutsunderlaget i detta ärende har tagits fram
efter konsultation av juridisk expertis.

Beslutsunderlag



















Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 178
Ledningsutskottets protokoll 2015-11-18 § 98
Tjänsteskrivelse 2015-10-27
Kommunstyrelsens beslut § 70/2013
Kommunstyrelsens beslut § 90/2015
Utveckling av vård och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun. Slutrapport 201510-27
Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 0 Västanvid
Bilaga 1 A, Förslagshandling plan 1, Västanvid
Bilaga 1 A, Förslagshandling situationsplan, Västanvid.
Bilaga 1B, Förslaghandling plan 1 Skogsbrynet.
Bilaga 1 B, Förslagshandling situationsplan, Skogsbrynet
Bilaga 2, Produktions- och driftsbudget för föreningen verksamhetsår 1
Bilaga 3, Ombyggnadskalkyl i egen regi
Bilaga 4, Långtidsbudget för föreningen
Bilaga 5 Föreningens stadgar
Bilaga 6 Stiftaravtal
Bilaga 7, Samverkansavtal
Bilaga 8, Avsiktsförklaring Lindgården

Beslutet skickas till:
Riksbyggen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Svar på revisionsrapport - Granskning av hanteringen av
bidrag till föreningar
Dnr: KS 2015/01359

Kommunfullmäktiges beslut:


Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Ordföranden Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller bordläggas och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet:

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun
granskat kommunstyreslens hantering av bidrag till föreningar och lämnat revisionsrapport,
där revisionen önskat svar på de kommentarer och rekommendationer som framförts i
granskningen.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02 § 182
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid 2015-11-25
Förslag till yttrande 2015-11-25
Revisionsrapport - Granskning av hanteringen av bidrag till föreningar augusti 2015

Beslutet skickas till:
Revisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Svar på interpellation gällande arbetsmarknadsinsatser,
Patric Åberg (M)
Dnr: KS 2015/01772

Kommunfullmäktiges beslut:
 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Ann Ahlbin (S) har inlämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg (M) gällande arbetsmarknadsinsatser.

Beslutsunderlag

 Ledningsstöd- och service tjänsteskrivelse 2015-12-14
 Patric Åbergs (M) svar på interpellationen
 Ann Ahlbins (S) interpellation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-12-17

§ 121

Kompletterande ägardirektiv till Östra Göinge
Industrifastighets AB (IFAB)
Dnr: KS 2015/01785

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige uppdrar åt Industrifastighetsbolagets styrelse att ta fram
underlag för ett beslut om försäljning av bolaget och eller dess fastigheter.
 Kommunfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att begära hos
Industrifastighetsbolagets styrelse att kalla till en extra bolagsstämma.
Ordföranden meddelar att ärendet inte hunnit kungöras eftersom det är brådskande.
Kommunfullmäktige beslutar att det ändå får behandlas vid dagens sammanträde.

Yrkanden
Patric Åberg (M) och Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Industrifastighetsbolaget har idag ett uppdrag att vara en komplementerande aktör på den
lokala fastighetsmarknaden. Under en längre tid har det förts en diskussion om formerna för
kommunens arbete med att främja företagsutvecklingen i Östra Göinge kommun. Med
anledning av denna diskussion föreslås att kommunfullmäktige beslutar sälja bolaget och
eller dess fastighetsinnehav.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-17 § 195
 Förvaltningen tjänsteskrivelse 2015-12-17
Beslutet skickas till:
IFAB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-12-17

§ 122

Val av ny styrelse till IFAB
Dnr: KS 2015/01944

Kommunfullmäktiges beslut:
 Nuvarande styrelse i Östra Göinge Industrifastighets AB entledigas.
 Kommunfullmäktige utser följande personer till ny styrelse i Östra Göinge
Industrifastighets AB för perioden från extra bolagstämma till och med ordinarie
årsstämma 2019;
Ledamöter
Patric Åberg (M), ordförande
Ann Ahlbin (S), vice ordförande
Christina Panfalk (KD)
Markus Jeppsson (S)
Sofia Nilsson (C)
Ordföranden meddelar att ärendet inte hunnit kungöras eftersom det är brådskande.
Kommunfullmäktige beslutar att det ändå får behandlas vid dagens sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Entledigande av styrelse och val av ny styrelse till Östra Göinge Industrifastighets AB.
Uppdraget för nuvarande styrelse upphör när ny styrelse tillträder vid extra bolagsstämma.
Valberedningens ordförande Per-Eric Mattsson (M) har föreslagit att följande personer utses
till ny styrelse i Östra Göinge Industrifastighets AB;
Ledamöter
Patric Åberg (M), ordförande
Ann Ahlbin (S), vice ordförande
Christina Panfalk (KD)
Markus Jeppsson (S)
Sofia Nilsson (C)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-12-17

Forts § 122

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-17 § 196
 Tjänsteskrivelse 2015-12-17

Beslutet skickas till:
IFAB:s styrelse.
Valda ledamöter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll 2015-12-17

§ 123

Ändring av arvodesbestämmelser för IFAB
Dnr: KS 2015/01945

Kommunfullmäktiges beslut:
 Kommunfullmäktige upphäver månadsarvode för ordförande och förste vice
ordförande i Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB att gälla från och med den
extra bolagsstämman.
Ordföranden meddelar att ärendet inte hunnit kungöras eftersom det är brådskande.
Kommunfullmäktige beslutar att det ändå får behandlas vid dagens sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ändring av arvodesbestämmelser för ordförande och förste vice ordförande i Östra Göinge
kommuns Industrifastighets AB.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-17 § 197
 Tjänsteskrivelse 2015-12-17

Beslutet skickas till:
IFAB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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