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Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen
och övriga nämnder har att förrätta per den 15 juni
2018
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Fyllnadsval av huvudmän för Sparbanksstiftelsen
Glimåkra 2018-2020, Bo Jönsson (M)
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Avsägelse av uppdrag som revisor, Niclas Malmberg
(S)
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Avsägelse av uppdrag, Conny Karlsson (SD)
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Val av Lennart Ekström (SD) till ny ledamot i
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§ 68

Val av Kinga Berger Persson (SD) till
kommunrevisor efter Maria Hammarlund (SD

§ 69

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i juni
månad 2018

Justerandes sign.
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Tid och plats:

Torsdag den 24 maj 2018, klockan 17:30-19:20 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Se närvarolista

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare
Mikael Torberntsson, stabschef
Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg (§§ 56-69)

Justerare

Aime Kömmits Andersson (S) och Erling Emsfors (M)

Justeringens utförande

Onsdag den 27 juni 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Andreas Sjölin

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Aime Kömmits Andersson (S)

Justerare

Erling Emsfors (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-27

Datum då anslaget tas ned

2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Närvaro och omröstningslista
Namn och närvarande
ledamöter
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
L
KD
C
C
V
MP

Patric Åberg
Camilla Westdahl
Erling Emsfors
Per-Eric Mattsson
Siv Larsson
Jerker Westdahl
Sofia Sommer
Daniel Jönsson
Tommy Persson
Lars-Stellan Jönsson
Lena Ohlsson
Anders Bengtsson
Karl-Erik Innala
Sven-Arne Persson
Birthe Nilsson
Miklos Liewehr
Aime Kömmits
Andersson
Daniel Petersén
Kristin Johansson
Per-Olof Björnsson
Magnus Nilsson
Sofia Nilsson
Esbjörn Svensson
Jeanette Svensson
Ingvar Nilsson
Pethra Wagnell
Andréas Selg
Mikael Andersson

§ 62
Ja
X
X
X
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X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Namn och närvarande
ersättare

Ersättare för

§

M
M
M
M
S
S
S
S
S
S

X
X

Justerandes sign.

Ja

Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

X
X

X
X

Inger Mattsson
Jörgen Strand
Johan Lindgren
Martin Skagerholm
Werner Kuhleber
Hans Andersson
Börje Johnsson
Henrik Englund
Christian Karlsson
Hans Nordborg

Nej

§

X

X
X

SD

§

Sofia Sommer

Ja
X

§
Nej

X
X
X

Lena Olsson
Birthe Nilsson

X
X

X

Christian Karlsson

X

Ja
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Nej
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L
L
KD
KD
C
C
V
V
MP
MP
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Kent Svensson
Marie-Louise Fredin
Göran Nilsson
Jennie Thygesson
Lars Lindbom
Thommy Svensson
Nina Andersson
Elisabeth Johansson
Ulf Holmén

Justerandes sign.

X

Esbjörn Svensson

X

Utdragsbestyrkande
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Information
Pension för politiker
Bernt Mahr, KPA, föredrar hur pensionssystemet för förtroendevalda är uppbyggt.

Dataskyddsförordningen
Mikael Torberntsson, stabschef, informerar om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) fungerar,
och hur den påverkar politiken.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Reviderad Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 20202021
Dnr: KS 2018/00372

Kommunfullmäktiges beslut

− Skattesatsen fastställs till 20,99 per skattekrona för år 2018, dvs en oförändrad
skattesats
− Reviderad mål- och resultatplan 2019, med flerårsplan 2020-2021 inklusive drifts-,
investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, fastställs.

− Kommunstyrelsen ges rätt att under 2018 nyupplåna totalt 130 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell
skatteunderlagsprognos per den 27 april 2018 samt är uppräknad med aktuella volymer.

Yrkanden på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Sofia Nilsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och tre bifallsyrkanden.
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2018
− Reviderad mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021
− Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 81

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Återrapport observatör Östra Göinge golfklubb
Dnr: KS 2018/00373

Kommunfullmäktiges beslut

− Återrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 § 23 om Östra Göinge Golfklubbs anhållan
om amorteringsfrihet för lån, samt borgen för checkräkningskredit. I beslutet ingick att
observatören i golfklubbens styrelse ska återrapportera till kommunfullmäktige. Den senaste
återrapporten behandlades i kommunfullmäktige den 4 maj 2017 § 35.
Borgen för checkräkningskrediten minskar med 100 000 kr varje år, och under perioden
mellan den 1 april 2018 och 31 mars 2019 är borgen för checkräkningskrediten 200 000
kronor.
I Östra Göinge golfklubbs återrapport framgår att de uppfyller de förbehåll för beslutet som
Kommunfullmäktige beslutat om. Affärsplanen är reviderad utifrån ursprunget, men
ambitionen är densamma, om inte högre. Den stora utmaningen är dock fortfarande
ekonomin. Ett svagt 2016 följs dock upp av ett starkare 2017, där resultatet är ett mindre
överskott. Likviditeten, som hela vägen varit ett problem, var ansträngd under en period men
klubben har löst problemen. Ett särskilt glädjeämne är att överenskommelse med
är
undertecknad (under våren 2018) och konflikten som tidigare funnits därmed är löst.
Nystarten med arbetet att locka fler att bege sig till golfklubben gav resultat och trots en
vädermässigt dålig golfsäsong är alltså resultatet ett mindre överskott.

Beslutsunderlag

− Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 21 maj 2018
− Återrapportering till Östra Göinge kommun (ifrån Östra Göinge GK)
− Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 79

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Upphävande av kommunal borgen för AB Östra Göinge
fastigheter nr 1 (ÖGfnr1)
Dnr: KS 2018/00496

Kommunfullmäktiges beslut

− Kommunfullmäktiges beslut om borgen för AB Östra Göinge Fastigheter nr 1, antaget
den 24 november 2016 § 108 ,upphävs och Östra Göinge kommun borgar inte längre
för bolagets skuld.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Då försäljningen av ÖGfnr1 genomfördes per den2 maj 2018 enligt beslut, KF 2018 § 43, ska
kommunen upphäva sitt beslut om borgen till bolaget. Lånet i ÖGfnr1 löstes, i enlighet med
avtalet, in vid tillträdet av den nya ägaren.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 17 maj 2018
− Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 28
− Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 77

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
Dnr: KS 2018/00801

Kommunfullmäktiges beslut
−

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF fastställs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun har regelverk för OPF-KL, omställningsstöd och pension för
förtroendevalda som kan tillämpas på förtroendevalda som nytillträdde ett (eller flera)
uppdrag efter valet 2014 eller senare samt PBF, bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda som kan tillämpas på förtroendevalda som före valet
2014 tillträtt ett uppdrag. Östra Göinge kommun saknar tillämpningsanvisningar som syftar
till att precisera och underlätta tillämpningen av PBF och OPF-KL i Östra Göinge kommun.
Tillämpningsanvisningarna innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor.

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

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett bifallsyrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, 180508
− Förslag till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
− Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 95

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg
Mikael Torberntsson
Intranät/hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Revidering av KFS 14 - Bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda
Dnr: KS 2018/00514

Kommunfullmäktiges beslut

− Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda – KFS 14, daterad den 19 mars 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det är ett normalt förfarande att röstmottagare som tjänstgör vid de allmänna valen har rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ett bestämt arvode. Arvoden regleras i KFS 14
– bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagen av
Kommunfullmäktige den 11 november 2014 § 76. Idag utgår ett arvode vid arbetet under
valdagen jml 9 § i bilagan till KFS 14 på 0,31 § av det för året beslutade grundbeloppet per
timme. Förtroendevalda har även jml 3 § rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Inför
detta val är en möjlig lösning på resursbrist vid kommunens förtidsröstningslokaler att
röstmottagare som är villiga kan tjänstgöra vid dem. Utifrån nuvarande arvodesreglemente
kan de dock inte få arvode eller förlorad arbetsinkomst för detta då det inte är under
valdagen. Därför föreslås det att 2 § som reglerar vilka sammanträden som är
ersättningsberättigade revideras så att en trettonde punkt läggs, så att arbete som
röstmottagare i förtidsröstningslokal/vallokal på valdag läggs till och blir grund för förlorad
arbetsinkomst och arvode.
Det föreslås även att 9 § i bilagan till reglementet ändras så att arvode utgår under arbete i
förtidsröstningslokal samt på valdag med 0,31 § av grundbeloppet.

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

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett bifallsyrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 maj 2018
Valnämndens förslag till beslut, daterat den 26 mars 2018
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 90
Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda –
KFS 14, daterad den 19 mars 2018

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 13/27

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-06-20

§ 58

Avgift för insatsen Trygg hemgång
Dnr: KS 2018/00758

Kommunfullmäktiges beslut

− Kommunfullmäktige fastställer avgift för insatsen Trygg hemgång enligt nivå 5,
avgift för hemtjänst.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård har skett vid årsskiftet 2018. Detta
innebär att kommunen behöver se över sin handläggning av vårdplanering och dess process.
Strategin Det goda åldrandet framhåller vikten av att bibehålla oberoende för kunden och att
denne får tillgång till god vård och omsorg när det behövs. Som ett led i detta kan en
förändrad hemtagning (trygg hemgång) efter sjukhusvistelse ge denna möjlighet.
Verksamhetsområdeschef för Hälsa och Omsorg har beslutat att införa ett ändrat arbetssätt
genom att tillskapa ett team för Trygg hemgång.
Den nya insatsen Trygg hemgång innebär att kunden får dagliga insatser för hemtjänst och
hemsjukvård. Avgiften bör därför sättas till nivå 5 i nu gällande avgift för hemtjänst och
gäller för de dagar kunden är inskriven i Trygg hemgång. Efter utskrivning från Trygg
hemgång kan denna avgift anpassas efter de behov kunden har då.

Beslutsunderlag
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Myndighet och administration, daterad den 25 april 2018
Information om Trygg hemgång den 19 april 2018
Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 19
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 93

Beslutet skickas till:
Marita Nyström, enhetschef
Viveka Jansson, biståndshandläggare
Veronica Bitzekis, biståndshandläggare
Jessica Nordberg, avgiftshandläggare
Petra Axelsson, ekonomiassistent

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Förslag till ny arbetsordning för Kommunfullmäktige i Östra
Göinge kommun
Dnr: KS 2018/00784

Kommunfullmäktiges beslut
−

Förslag till ny arbetsordning fastställs att gälla från den 15 oktober 2018.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En parlamentarisk kommitté har utvärderat den politiska organisationen på fullmäktigenivå.
Kommitténs slutrapport fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträdet i mars 2018.
Kommunfullmäktiges planeringsberedning fick då i uppdrag att återkomma med de förslag
till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning, och eventuella övriga styrdokument,
som föranleddes av den politiska kommitténs förslag.
Kommunfullmäktiges planeringsberedning har nu tagit fram förslag till ny arbetsordning med
de förändringar som följer av den parlamentariska kommitténs förslag och av kommunfullmäktiges beslut i mars. Den nya arbetsordningen, som börjar gälla 15 oktober 2018, innebär i
huvudsak att fullmäktiges planeringsberedning upphör i och med den nya mandatperioden
och att dess arbetsuppgifter övertas av kommunfullmäktiges presidium. Samtidigt inrättas ett
samverkansforum mellan fullmäktigepartierna och presidiet, kallat gruppledarforum. I gruppledarforum ingår fullmäktiges presidium och fullmäktigepartiernas gruppledare. Gruppledarna utses av kommunfullmäktige på förslag från respektive parti.
Gruppledarforum är ett forum för samverkan mellan kommunfullmäktiges presidium och
partigrupperna i kommunfullmäktige. Gruppledarforum syftar i stort till att upprätthålla en
god kommunikation mellan presidiet och partigrupperna och till att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer.

Beslutsunderlag
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 27 april 2018
Förslag till ny arbetsordning
Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 33
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 94

Beslutet skickas till:
Fullmäktigepartierna
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2017
Dnr: KS 2018/01071

Kommunfullmäktiges beslut

− Kommunfullmäktige tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat bokslut för förbundet inklusive
förvaltningsberättelse. Förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet och skickat det till
medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet i enlighet med förbundsordningen.
Kommunalförbundets revisorer tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
2017.

Beslutsunderlag
−
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Stab, daterat den 13 juni 2018
Förbundsfullmäktiges protokoll, daterat den 6 april 2018 § 4
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Revisionsrapport 2017

Beslutet skickas till:
Sydarkivera med e-brev

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Revisionsberättelse, årsredovisning och fråga om
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordost
(FINSAM)
Dnr: KS 2018/00904

Kommunfullmäktiges beslut

− Ansvarsfrihet beviljas för år 2017 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Patric Åberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av eller i beslutet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Revisionsberättelse och årsredovisning för Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)
har inkommit till kommunen. Förbundets revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och
dess ledamöter.

Beslutsunderlag
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 juni 2018
Revisionsberättelse, inkom den 23 maj 2018
Årsredovisning för 2017, inkom den 23 maj 2018
Sakkunnig revisors granskningsrapport, inkom den 23 maj 2018

Beslutet skickas till:
FINSAM

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Slutrapport från Jämställdhetsberedningen: Jämställdhet i
Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2017/00195

Kommunfullmäktiges beslut

− Jämställdhetsberedningens slutrapport fastställs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Jämställdhet
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen och brukar
definieras: att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom
livets alla områden. Jämställdhet ser till relationen mellan kvinnor och män som grupper.
Jämställdhet är en grundläggande rättighet och ett omistligt värde i en demokrati.
Jämställdheten är reglerad i lag och ska tillämpas på alla områden i samhället. Genom sin
betydelse för befolkningens vardagsliv och -förutsättningar är kommunen en viktig aktör för
att verka för ett lokalsamhälle som är jämställt med avseende på kommunen som arbetsgivare
och som ansvarig för välfärdstjänster gentemot kommuninnevånarna.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv
fortlöpande ska finnas med i beslut, uppföljning och analys av resultat. Alla individbaserade
resultat redovisas könsuppdelat. Strategin ska tillämpas av de aktörer som deltar i ordinarie
beslutsfattande och resultatuppföljning. En förutsättning för framgång är att aktörerna har
tillräckliga kunskaper inom området jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering enligt Göingemodellen
Politikerna uttrycker sin vilja genom att efterfråga värden och resultat i ett långsiktigt
perspektiv i form av inriktningar och resultatmål.
Tjänstemännens roll är att förverkliga den politiska viljan i genomförandet av uppdragen. De
politiska inriktningarna och målen omsätts i verksamhets- och handlingsplaner och
uppmärksammas av chefer i den dagliga styrningen och dialogen med medarbetarna.

Justerandes sign.
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Sida 18/27

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-06-20

Chefer och medarbetare tillåts och förväntas ha stor påverkan på uppdragens utförande.
Resultat skapas i det dagliga arbetet genom enskilda medarbetares beslut i samspel med
göingebon.
Ständiga förbättringar drivs fram genom systematisk uppföljning och analys av arbetets
resultat. När det kommer till jämställdhet, behöver verksamheterna analysera sina resultat
könsuppdelat, ringa in ojämställdhetsproblem, genomföra förbättringsåtgärder och följa upp
sina insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten går vidare till politiken i den årliga
verksamhetsrapporten.
Det är således verksamheternas medarbetare och chefer som utifrån en politisk inriktning
formulerar konkreta aktiviteter för ökad jämställdhet i sina ordinarie handlingsplaner utifrån
verksamhetens resultat och göingebornas behov och rapporterar tillbaka resultaten till
politiken. Principerna nedan utgör en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering
utifrån Göingemodellen.
Principer för jämställdhet
1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet.
2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att bekämpa
diskriminering på flera grunder och andra missgynnanden.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle.
4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet.
5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och landskap är
nödvändigt för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
6. Handlingsplaner och program med tillräckliga resurser är nödvändiga verktyg för att
främja jämställdhet.
(Källa: Den europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR)

Inriktning: Jämställd kommunal service år 2025
År 2025 är Östra Göinge kommuns verksamheter jämställdhetsintegrerade.
Genom beslut och i det dagliga genomförandet säkerställer kommunens politiker och
tjänstemän ett jämställt bemötande och en god och likvärdig samhällsservice åt göingeborna,
fri från osakliga skillnader på grund av kön.
Med principerna och inriktningen ovan som grund, efterfrågar jämställdhetsberedningen ett
medvetet och systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med
Göingemodellens systematik.

Yrkanden på sammanträdet
Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Miklos Liewehr (S) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt eget
förslag.
Miklos Liewehr (S) yrkar bifall till sitt eget förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/27

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-06-20

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen och ett från Miklos
Liewehr (S) samt ett bifallsyrkande till förmån för sitt eget förslag från densamme.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Anders Bengtsson (S) begär omröstning.

Omröstning
Ordföranden förklarar att den som är för Kommunstyrelsens röstar JA och den som är för
Miklos Liewehrs (S) avslagssyrkande till förmån för eget förslag röstar NEJ.
Ordföranden finner att fullmäktige med röstsiffrorna 12 för JA och 11 för NEJ bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
Se närvaro- och voteringslista för resultat.

Reservationer
Tommy Persson, Lars-Stellan Jönsson, Werner Kuhleber, Anders Bengtsson, Karl-Erik
Innala, Sven-Arne Persson, Hans Andersson, Miklos Liewehr, Aime Kömmits Andersson,
Christian Karlsson och Kristin Johansson (samtliga S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
−
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 15 mars 2018
Slutrapport från Jämställdhetsberedningen
Protokoll från Jämställdhetsberedningens avslutande möte 2018-05-04
Ledningsutskottets förslag, daterat den 30 maj 2018 § 31
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 juni 2018 § 84

Beslutet skickas till:
Politisk planeringsberedning
Förvaltningsledningen
Kvalitetsstrateg
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§ 63

Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och övriga
nämnder har att förrätta per den 15 juni 2018
Dnr: KS 2018/00496

Kommunfullmäktiges beslut
− Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 juni 2018
− Redovisning

Justerandes sign.
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§ 64

Fyllnadsval av huvudmän för Sparbanksstiftelsen Glimåkra
2018-2020, Bo Jönsson (M)
Dnr: KS 2018/00924

Kommunfullmäktiges beslut

− Daniel Jönsson (M),
Sparbanksstiftelsen Glimåkra 2018-2020.

, utses till huvudman för

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sparbanken Göinge begärde den 2 mars 2018 att Kommunfullmäktige skulle förrätta nya val
med anledning av vakanser bland Sparbanksstiftelsens Glimåkras huvudmän. Moderaterna
har nominerat Bo Jönsson (M) för uppdraget.

Yrkanden på sammanträdet
Per-Eric Mattsson (M) yrkar ändring på Kommunstyrelsens förslag med att Daniel Jönsson
(M),
, utses till huvudman för Sparbanksstiftlesen Glimåkra
2018-2020.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett ändringsyrkande från Per-Eric Mattsson
(M).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller Per-Eric
Mattssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 maj 2018
− Moderaternas nominering, inkom den 24 maj 2018
− Sparbanken Göinges begäran, inkom den 2 mars 2018

Beslutet skickas till:
Sparbanken Göinge

Justerandes sign.
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§ 65

Avsägelse av uppdrag som revisor, Niclas Malmberg (S)
Dnr: KS 2018/01049

Kommunfullmäktiges beslut

− Niclas Malmbergs (S) avsägelse som kommunrevisor tillika ordförande i
Kommunrevisionen godtas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt de nya reglerna i kommunallagen är en kommunrevisor inte valbar till en plats i
Kommunfullmäktige. Niclas Malmberg (S) kandiderar till Kommunfullmäktige i de allmänna
valen den 9 september 2018. Han har därför den 11 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag som
kommunrevisor och ordförande i Kommunrevisionen och som lekmannarevisorsersättare i de
kommunala bolagen och ekonomiska föreningarna. Fullmäktige måste godta avsägelsen som
kommunrevisor medan lekmannarevisorsposten upphör per automatik.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 juni 2018
− Niclas Malmbergs avsägelse

Beslutet skickas till:
Niclas Malmberg
De kommunala bolagen och ekonomiska föreningar

Justerandes sign.
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§ 66

Avsägelse av uppdrag, Conny Karlsson (SD
Dnr: KS 2018/00999

Kommunfullmäktiges beslut

− Conny Karlssons (SD) avsägelse som ledamot i Kommunstyrelsen godtas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Conny Karlsson (SD) har den 3 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 juni 2018
− Conny Karlsson (SD) avsägelse

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.
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§ 67

Val av Lennart Ekström (SD) till ny ledamot i
Kommunstyrelsen efter Conny Karlsson (SD)
Dnr: KS 2018/00999

Kommunfullmäktiges beslut

− Lennart Ekström (SD) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Conny Karlsson
(SD).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Conny Karlsson (SD) har den 3 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har den 13 juni 2018 nominerat Lennart Ekström
(SD) som dennes efterträdare.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 juni 2018
− Conny Karlssons (SD) avsägelse
− Sverigedemokraternas nominering

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.
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§ 68

Val av Kinga Berger Persson (SD) till kommunrevisor efter
Maria Hammarlund (SD)
Dnr: KS 2018/01096

Kommunfullmäktiges beslut

− Kinga Berger Persson (SD) utses till kommunrevisor efter Maria Hammarlund (SD).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Sedan Maria Hammarlund (SD) avsade sig kommunrevisorskapet har en plats i
Kommunrevisionen stått vakant. Sverigedemokraterna har den 15 juni 2018 nominerat Kinga
Berger Persson (SD) att ta hennes plats.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 juni 2018
− Sverigedemokraternas nominering, inkom den 15 juni 2018

Beslutet skickas till:
Hemsidan
Sverigedemokraterna

Justerandes sign.
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§ 69

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

Kommunfullmäktiges beslut

− Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 juni 2018
Inkomna synpunkter i maj 2018
Pensionsrådets protokoll
Handikapprådets protokoll
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