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Tid och plats: 

 

Torsdag den 22 mars 2018, klockan 18:30-20:35 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Niclas Malmberg, kommunrevisor (§ 21) 

  

Justerare Per-Olof Björnsson (L) och Karl-Erik Innala (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 29 mars 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

21 - 36 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare 

 

 

 

 

Justerare 

Per-Olof Björnsson (L) 

 

 

 

 

Karl-Erik Innala (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-03-22 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-29 

Datum då anslaget tas ned 2018-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande ledamöter § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X          

M Camilla Westdahl X          

M Erling Emsfors X          

M Per-Eric Mattsson X          

M Siv Larsson X          

M Jerker Westdahl X          

M Sofia Sommer X          

M Daniel Jönsson X          

S Tommy Persson X          

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Lena Ohlsson           

S Anders Bengtsson X          

S Karl-Erik Innala X          

S Sven-Arne Persson X          

S Birthe Nilsson           

S Miklos Liewehr X          

S Aime Kömmits 

Andersson 

X          

S Daniel Petersén X          

S Kristin Johansson X          

L Per-Olof Björnsson X          

KD Magnus Nilsson X          

C Sofia Nilsson X          

C Esbjörn Svensson X          

V Jeanette Svensson           

MP Ingvar Nilsson X          

 Pethra Wagnell           

SD Andréas Selg           

 Mikael Andersson           

            

            

            

Namn och närvarande 

ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Inger Mattsson X          

M Jörgen Strand           

M Johan Lindgren           

M Martin Skagerholm           

S Werner Kuhleber X Lena Ohlsson         

S Hans Andersson           

S Börje Johnsson           

S Henrik Englund           

S Christian Karlsson X Birthe Nilsson         

S Hans Nordborg           
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L Tommy Aspegren           

L Emma Hansson           

KD Marie-Louise Fredin           

KD Göran Nilsson           

C Jennie Thygesson           

C Lars Lindbom           

V Thommy Svensson X Jeanette Svensson         

V Nina Andersson           

MP Elisabeth Johansson           

MP Ulf Holmén           
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Presentation av verksamhetsrapport 
Sofia Nilsson, ordförande i Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott, informerar 

om innehållet i och slutsatserna som dras av den analys av utmaningsområdet Kunskap och 

kompetens som utskottet arbetat fram under våren. 
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§ 21 
 

Årsredovisning 2017 
Dnr: KS 2017/01090 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning 2017 för Östra Göinge 

kommun inklusive koncernredovisning (sammanställd redovisning). 

 Kommunfullmäktige reserverar 5,8 miljoner kronor av årets överskott till 

resultatutjämningsreserven. 

 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för kommunstyrelsen, 

tillsyns- och tillståndsnämnden, valnämnden, kommunfullmäktiges beredningar samt 

för enskilda förtroendevalda i dessa organ, för år 2017. 

 Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndaren för år 2017. 

 De ledamöter och ersättare som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad 

gäller deras nämnd, styrelse eller förvaltning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat för Östra Göinge kommun är 20,8 miljoner kronor (jämfört med 26,7 miljoner 

kronor föregående år), vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i 

huvudsak av 

• Verksamheternas avvikelser, +20,0 miljoner kronor 

• Skatteintäkter, -8,3 miljoner kronor 

• Generella statsbidrag, +2,2 miljoner kronor 

• Statligt bidrag, välfärdsmiljarder, +27,6 miljoner kronor 

• Partiell inlösen pensionsskuld, -30,0 miljoner kronor 

 

Kommunfullmäktige föreslås reservera 5,8 miljoner kronor av årets överskott till 

Resultatutjämningsreserven (RUR), vilket gör att RUR nu uppgår till 10 % av det egna 

kapitalet vilket är taket för reserven.  

 

Verksamheterna uppvisar ett resultat på 20,0 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns i 

verksamheterna Kommunchef (+14,9 miljoner kronor) och Hälsa och omsorg (-5,3 miljoner 

kronor). 

 

Investeringarna uppgick under 2017 till 109,9 miljoner kronor, att jämföra med föregående år 

då utfallet var 69,0 miljoner kronor. Budgeten var 204,2 miljoner kronor. De största 

investeringarna under året var förskolan i Hanaskog samt skolan i Knislinge. Alla projekt 

finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året. 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-03-22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 9/27 

 

 

Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för andra gången i årsredovisningen för år 

2017. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord där 9 av resultatindikatorerna 

förväntas uppnås och 8 av resultatindikatorerna uppnår sannolikt målet. Eftersom 

medborgarundersökningen gjordes under 2017 har alla mått med NRI, NMI eller NII fått ett 

värde för året. Inom i stort sett alla kategorier har vi ökat och trenden är övergripande positiv, 

med vissa områden där insatser krävs för att förbättra måluppfyllelsen. 

 

Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på 

95 % frisknärvaro nås nästan då siffran är 94,02 %. Detta att jämföra med 94,39 % 

föregående år. 

 

Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB, Ceiss AB, AB 

Östra Göinge Fastigheter nr 1 samt de delägda bolagen Östra Göinge Renhållnings AB, 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB samt IT-kommuner i Skåne AB. Kommunkoncernens 

resultat uppgår till 25,7 miljoner kronor, att jämföra med 35,8 miljoner kronor år 2016. 

 

Förslag på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar att: 

”-Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning 2017 för Östra Göinge kommun 

inklusive koncernredovisning (sammanställd redovisning). 

Kommunfullmäktige reserverar 5,8 miljoner kronor av årets överskott till 

resultatutjämningsreserven. 

Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för kommunstyrelsen, tillsyns- 

och tillståndsnämnden, valnämnden, kommunfullmäktiges beredningar samt för enskilda 

förtroendevalda i dessa organ, för år 2017. 

Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndaren för år 2017. 

De ledamöter och ersättare som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad gäller 

deras nämnd, styrelse eller förvaltning.” 

 

Anders Bengtsson och Miklos Liewher (båda S) yrkar bifall till Patric Åbergs yrkande. 

 

Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Patric Åbergs yrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Patric Åberg (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 16 januari 2018 

- Årsredovisning 2017 

- Ledningsutskottets förslag, daterat den 21 februari 2018 § 7 

- Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 27 
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Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 22 
 

Avyttrande eller likvidation av CEISS AB 
Dnr: KS 2018/00289 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Kommunstyrelsen får i uppdrag att avyttra eller likvidera CEISS AB ( ). 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

CEISS AB ( ) har sedan flera år inte haft någon verksamhet. I princip har endast 

kostnader för revision funnits sedan år 2010. 

 

Bolaget har funnits kvar i den kommunala koncernen då syftet var att använda som 

anställningsbolag för projektet Goinge Forward.  

 

Eftersom staten beslutat att införa ett antal nya anställningsformer blir det inte längre 

nödvändigt att använda CEISS AB som anställningsbolag. Eftersom det inte finns något syfte 

med bolaget föreslås kommunstyrelsen få uppdraget att avyttra eller likvidera bolaget på 

lämpligt vis. 

 

Förslag på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 8 februari 2018 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 21 februari 2018 § 11 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 32 
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§ 23 
 

IT-kommuner i Skåne AB:s kommunala borgen (uppdatering 
av beslutssats) 
Dnr: KS 2018/00171 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Östra Göinge kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för IT-kommuner i 

Skåne AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
IT-kommuner i Skåne AB bildades den 1 juli 2016 gemensamt av Höör, Hörby och Östra 

Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och 

utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa 

kommuner helägda bolag. 

 

I december 2016 beslutade Östra Göinge kommun om sin del av den kommunala borgen för 

bolaget, som uppgår till 15 miljoner kronor. Totalt för bolaget uppgår borgensramen till 45 

miljoner kronor. 

 

Förändringen i detta beslut är en justering av beslutssatsen, som innebär att långivaren 

(Kommuninvest) får bättre villkor för sin upplåning. För kommunen som borgensman 

innebär det att Kommuninvest kan begära borgen utan att bolaget begärs i konkurs. 

 

Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25 % av lånesumman. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 20 januari 2018 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 21 februari 2018 § 9 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 31 
 

Beslutet skickas till: 

IT-kommuner i Skåne AB 
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§ 24 
 

Förslag att fastställa rapport från kommittén för utvärdering 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-
2022 
Dnr: KS 2017/01454 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 Kommunfullmäktige fastställer rapporten. 

 Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) får i uppdrag att till 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018 återkomma med de förslag till 

ändringar av fullmäktiges arbetsordning och eventuella övriga styrdokument som 

föranleds av den politiska kommitténs förslag. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2017 en parlamentarisk kommitté, med representation 

från alla partier med plats i fullmäktige, för att genomföra en utvärdering av den politiska 

organisationen inför kommande mandatperiod. Uppdraget innebar också att, på grundval av 

utvärderingens resultat, föreslå förändringar som bör genomföras inför den nya 

mandatperioden 2019-2022.  

 

Den parlamentariska kommittén har haft följande sammansättning: 

 

Parti Representant Parti Representant 

M Camilla Westdahl, ordförande V Roland Nilsson 

M Patric Åberg L Emma Hansson 

S Lars-Stellan Jönsson, vice ordförande MP Ingvar Nilsson 

S Anders Bengtsson SD Lennart Ekström 

S Miklos Liewehr   

KD Magnus Nilsson   

C Sofia Nilsson 
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Uppdraget har varit att utvärdera frågeställningar med fokus på kommunfullmäktige och 

beredningarna, särskilt följande: 

 

- Har syftet med 2014 års förändring uppnåtts? 

- Fullmäktigepresidiets roll, uppdrag och ansvar. 

- Beredningarnas uppdrag och arbetsformer. 

- Planering av beredningarnas arbete 

 

Den 26 januari 2018 behandlade kommittén utkast till slutrapport som nu överlämnas till 

kommunfullmäktige för fastställande och beslut. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 30 januari 2018 

 Fortsatt utveckling av den politiska organisationen i Östra Göinge kommun. 

Slutrapport från utvärdering av den politiska organisationen inför ny mandatperiod 

2019-2022 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 21 februari 2018 § 13 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 25 
 

Beslutet skickas till: 

De politiska partierna 
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§ 25 
 

Avsägelse av uppdrag, Emma Hansson (L) 
Dnr: KS 2018/00454 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige godtas och ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen begärs. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ledamot i Kommunstyrelsen godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsens ledningsutskott 

godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ersättare i Krisledningsnämnden godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ledamot i de tillfälliga beredningarna för 

jämställdhet och aktualisering av översiktsplanen godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som styrelseledamot i Göingehem AB godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ersättare i AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 

godtas. 

 Emma Hanssons (L) avsägelse som ersättare i CEISS AB godtas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Hansson (L) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, 

Krisledningsnämnden och ledningsutskottet, som ledamot i Kommunstyrelsen och de 

tillfälliga beredningarna för jämställdhet och aktualisering av översiktsplanen, och som 

styrelseledamot i Göingehem AB och ersättare i AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och 

CEISS AB. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 mars 2018 

 Emma Hanssons avsägelse, daterad den 7 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Berörda bolag och beredningar 

Emma Hansson 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-03-22 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 16/27 

 

§ 26 
 

Avsägelse av uppdrag, Jerker Westdahl (M) 
Dnr: KS 2018/00450 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Jerker Westdahls (M) avsägelse som ordförande i Göingehem AB:s styrelse från 

ordinarie bolagsstämma för år 2018 godtas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jerker Westdahl (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i det kommunala 

bostadsbolaget Göingehem AB:s styrelse från den ordinarie årsstämman 2018. 

 

Protokollsanteckning 
Jerker Westdahl (M) lämnar in en protokollsanteckning som biläggs 

sammanträdesprotokollet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018 

 Jerker Westdahls avsägelse, daterad den 7 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Jerker Westdahl 
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§ 27 
 

Avsägelse av samtliga uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor, Sven Bolling (L) 
Dnr: KS 2018/00488 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godtar Sven Bollings (L) avsägelse som kommunrevisor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sven Bolling (L) har avsagt sig sina uppdrag som kommunrevisor samt lekmannarevisor i 

Göingehem AB, och lekmannarevisorsersättare i AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och 

Göingebygdens trygga hem. Då en kommunrevisor, dock inte lekmannarevisor, är 

förtroendevald jml 4 kap. 1 § kommunallagen behöver fullmäktige godta avsägelsen som 

kommunrevisor.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 mars 2018 

 Sven Bollings avsägelse, daterad den 13 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Sven Bolling 

Kommunrevisionen 

Berörda bolag 
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§ 28 
 

Entledigande av ordinarie ledamöter och ersättare i 
Göingehem AB 
Dnr: KS 2018/00425 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige entledigar Magnus Nilsson (KD) från sitt uppdrag som ersättare 

i styrelsen för Göingehem AB.  

- Kommunfullmäktige entledigar Ulf Gabrielsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen Göingehem AB. 

Tommy Persson, Lars-Stellan Jönsson, Werner Kuhleber, Anders Bengtsson, Karl-Erik 

Innala, Sven-Arne Persson, Christian Karlsson, Miklos Liewehr, Aime Kömmits Andersson, 

Daniel Petersén, Kristin Johansson (samtliga S) deltar inte i beslutet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att entlediga ledamöter och ersättare i styrelsen för Göingehem AB. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 mars 2018 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 40 
 

Beslutet skickas till: 

Magnus Nilsson (KD) 

Ulf Gabrielsson (M) 

Göingehem AB 

Hemsidan 
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§ 29 
 

Val av nya styrelseledamöter och ersättare Göingehem AB 
Dnr: KS 2018/00457 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Magnus Nilsson (KD) utses till ordförande för styrelsen i Göingehem AB. 

 Sven Bolling (L) utses till ordinarie ledamot i styrelsen för Göingehem AB. 

 Erling Emsfors (M) utses till ersättare i styrelsen för Göingehem AB. 

 Martin Skagerholm (M) utses till ersättare i styrelsen för Göingehem AB. 

 Ovanstående styrelseposter tillsätts från och med ordinarie bolagsstämma år 2018 för 

Göingehem AB. 

 

Tommy Persson, Lars-Stellan Jönsson, Werner Kuhleber, Anders Bengtsson, Karl-Erik 

Innala, Sven-Arne Persson, Christian Karlsson, Miklos Liewehr, Aime Kömmits Andersson, 

Daniel Petersén, Kristin Johansson (samtliga S) deltar inte i beslutet. 

Thommy Svensson (V) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse nya ledamöter och ersättare i styrelsen för Göingehem AB. 

Gruppledarna i fullmäktige för moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och 

miljöpartiet har nominerat Magnus Nilsson (KD) som ordförande, Sven Bolling (L) som 

ordinarie ledamot i styrelsen samt Erling Emsfors (M) och Martin Skagerholm (M) som 

ersättare i styrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 mars 2018 

 Nomineringar från moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och 

miljöpartiet, inkomna den 7 mars 2018 

 Ordförande Jerker Westdahls avsägelse, inkommen den 7 mars 2018 

 Styrelseledamot Emma Hanssons avsägelse, inkommen den 7 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Bolagsverket 

Hemsidan 
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§ 30 
 

Val av Sven Bolling (L) till styrelseledamot i Kristianstads 
Airport 
Dnr: KS 2018/00454 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sven Bolling (L) utses till styrelseledamot i Kristianstads Airport. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommuns styrelsepost i Kristianstads Airport har varit vakant. Liberalerna har 

nominerat Sven Bolling till posten. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 mars 2018 

 Liberalerna nominering, inkommen den 12 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads Airport 

Hemsidan 
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§ 31 
 

Val av ledamot i CEISS AB 
Dnr: KS 2018/00495 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Ann-Sofie Stolpe (SD) utses till ledamot i CEISS AB:s styrelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

CEISS AB ska enligt bolagsordningen ha fem ordinarie ledamöter i styrelsen. En plats är för 

tillfället vakant. Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot. Sverigedemokraterna 

kommer att komma in med en nominering till fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2018, 

varför förvaltningen inte har något förslag till beslut i denna tjänsteskrivelse. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018 

 Nominering från Sverigedemokraterna, daterad den 21 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

CEISS AB 

Bolagsverket 

Hemsidan 
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§ 32 
 

Revidering av gemensamt ägardirektiv för helägda 
kommunala bolag 2018 
Dnr: KS 2018/00432 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Det reviderade gemensamma ägardirektivet, för av Östra Göinge kommun helägda 

aktiebolag, fastställs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun utövar styrning av sina kommunala aktiebolag bl. a genom 

ägardirektiv, vilka fastställs av Kommunfullmäktige. Normalt ska ägardirektiven gälla för 

fyra år i taget, precis som kommunens mål- och resultatplan. När ägaren har behov av att 

revidera ägardirektiven bör det ske inför bolagens ordinarie stämmor, som avhålls senast i 

april månad varje år.  

 
Gemensamt ägardirektiv  

Det gemensamma ägardirektivet gäller för alla av Östra Göinge kommun helägda aktiebolag. 

I föreliggande förslag har några redaktionella ändringar gjorts. Vidare har kommunstyrelsens 

ansvar för den löpande ägarstyrningen och tolkningen av ägardirektiv klargjorts. Därtill har 

koncernledningens sammansättning korrigerats.   

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse kommunchef, daterad den 2 mars 2018 

 Förslag till nytt ägardirektiv för av Östra Göinge kommun helägda aktiebolag 

 Kommunstyrelsens förslag, daterad den 7 mars 2018 § 39 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Ceiss AB 

AB Östra Göinge fastigheter nr 1 

Kommunens ombud vid respektive bolagsstämma 

Kommunens ersättare vid respektive bolagstämma 
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§ 33 
 

Upphävande av inaktuella taxor, bidrag etc. i kommunal 
författningssamling (KFS) 
Dnr: KS 2017/00296 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att KFS 13, 17, 20, 39, 41, 47, 54, 60, 72, 74, 87 samt 

Ägardirektiv IFAB upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med genomgång av de kommunala författningssamlingarna konstateras i samråd 

med verksamheten att ett antal av författningarna kan upphävas då de inte längre är aktuella. 

 

Förslag på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 januari 2018 

 KFS 13 – Avgift för automatiskt brandlarm från och med den 1 januari 1993 

 KFS 17 – Taxa för regelbunden brandsyn mm 

 KFS 20 – Regler för miljöpris 

 KFS 39 – Interkommunala ersättningar vid gymnasieskola och komvux 

 KFS 41 – Lokala trafikföreskrifter som inte tillkännages genom vägmärken 

 KFS 47 – Taxa för importbesiktning av livsmedel 

 KFS 54 – Bolagsordning IFAB 

 KFS 60 – Anvisning och avtalsmall för anslutning av värmepump till kommunens 

dagvattensystem 

 KFS 72 – Ersättning vid deltagande i förhandlingsverksamhet enligt MBL eller i 

tillfälliga arbetsgrupper, utskott, råd, kommitteer mm 

 KFS 74 – Avgift för sidotippsmassor 

 KFS 87 – Interkommunal ersättning, särskolan 

 Ägardirektiv IFAB 

 Ledningsutskottets förslag, daterat den 21 februari 2018 § 15 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 7 mars 2018 § 34 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 34 
 

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i mars månad 
2018 
Dnr: KS 2018/00029 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 mars 2018 

 Inkomna synpunkter i februari 2018 
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§ 35 
 

Anmälan av inkomna revisionsrapporter 
Dnr: KS 2018/00426 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anmälan av inkomna revisionsrapporter noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som 

bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar 

sina rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till 

fullmäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I 

anmälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna 

presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ. 

 

Inkommen revisionsrapport_________________________________________ 
Rapport avser  Ansvarig för granskad Beräknad tidpunkt för 

  verksamhet  presentation i KF 
___________________________________________________________________________ 
Dnr KS 2018/00372 
Granskning av hemtjänsten Kommunstyrelsen Den 29 maj 2018 
 
Dnr KS KS 2018/00373  Kommunstyrelsen Den 29 maj 2018 
Uppföljning av kommunens 
myndighetsutövning avseende 
barnavårdsärenden 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 mars 2018 

 Revisionsrapport - Granskning av hemtjänsten, inkommen den 21 februari 2018 

 Revisionsrapport - Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende 

barnavårdsärenden, inkommen den 21 februari 2018 
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§ 36 
 

Fyllnadsval efter Emma Hansson (L) i Kommunstyrelsen, 
CEISS AB, AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och de tillfälliga 
beredningarna 
Dnr: KS 2018/00454 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ytte Hjert (L) väljs som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen efter Emma Hansson 

(L). 

 Ytte Hjert (L) väljs som ersättare i styrelsen för CEISS AB efter Emma Hansson (L). 

 Ytte Hjert (L) väljs som ersättare i styrelsen för AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 

efter Emma Hansson (L). 

 Ytte Hjert (L) väljs som ledamot i den tillfälliga beredningen för jämställdhet efter 

Emma Hansson (L). 

 Ytte Hjert (L) väljs som ledamot i den tillfälliga beredningen för aktualisering av 

översiktsplanen efter Emma Hansson (L). 

 Kjell-Åke Johansson (L) väljs som ersättare i Kommunstyrelsen efter Ytte Hjert (L). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Hansson (L) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen, de 

tillfälliga beredningarna för jämställdhet och aktualisering av översiktsplanen, som ersättare i 

styrelserna för CEISS AB och AB Östra Göinge Fastigheter nr 1, samt som ersättare i 

ledningsutskottet. 

 

Liberalerna har nominerat Ytte Hjert (L) som Emma Hanssons efterträdare i samtliga 

ovanstående organ. Ytte Hjert är idag ersättare i Kommunstyrelsen, och Liberalerna 

nominerar Kjell-Åke Johansson (L) som ny ersättare efter henne i Kommunstyrelsen. 

 

Det faller jml 6 kap. 42 § kommunallagen på Kommunstyrelsen att välja utskott bland dess 

ledamöter och ersättare. Liberalernas nominering av Ytte Hjert som ersättare i 

ledningsutskottet hanteras därför av Kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 mars 2018 

 Emma Hanssons avsägelse, inkommen den 7 mars 2018 

 Liberalernas nomineringar, inkomna den 22 mars 2018 
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Beslutet skickas till: 

Ytte Hjert 

Kjell-Åke Johansson 

Aktuella bolag 

Hemsidan 

 
 
 

 

 


	Årsredovisning 2017
	Kommunfullmäktiges beslut

	Avyttrande eller likvidation av CEISS AB
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	IT-kommuner i Skåne AB:s kommunala borgen (uppdatering av beslutssats)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	IT-kommuner i Skåne AB bildades den 1 juli 2016 gemensamt av Höör, Hörby och Östra
	Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och
	utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa
	kommuner helägda bolag.
	I december 2016 beslutade Östra Göinge kommun om sin del av den kommunala borgen för bolaget, som uppgår till 15 miljoner kronor. Totalt för bolaget uppgår borgensramen till 45 miljoner kronor.
	Förändringen i detta beslut är en justering av beslutssatsen, som innebär att långivaren (Kommuninvest) får bättre villkor för sin upplåning. För kommunen som borgensman innebär det att Kommuninvest kan begära borgen utan att bolaget begärs i konkurs.

	Förslag att fastställa rapport från kommittén för utvärdering av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet

	Avsägelse av uppdrag, Emma Hansson (L)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Avsägelse av uppdrag, Jerker Westdahl (M)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Avsägelse av samtliga uppdrag som kommunrevisor och lekmannarevisor, Sven Bolling (L)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Entledigande av ordinarie ledamöter och ersättare i Göingehem AB
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Val av nya styrelseledamöter och ersättare Göingehem AB
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Val av Sven Bolling (L) till styrelseledamot i Kristianstads Airport
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Val av ledamot i CEISS AB
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Revidering av gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag 2018
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Upphävande av inaktuella taxor, bidrag etc. i kommunal författningssamling (KFS)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i mars månad 2018
	Kommunfullmäktiges beslut

	Anmälan av inkomna revisionsrapporter
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Fyllnadsval efter Emma Hansson (L) i Kommunstyrelsen, CEISS AB, AB Östra Göinge Fastigheter nr 1 och de tillfälliga beredningarna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet




