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Tid och plats: 

 

Tisdag den 30 oktober 2018, klockan 18:30-19:30 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Mikael Torberntsson, stabschef 

Tommy Johansson, utredare 

Lars Eriksson, Ernst & Young 

Erik Mauritzon, Ernst & Young 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Siv Larsson (M) och Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdag den 30 oktober 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

76 - 90 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande 

 

 

 

Ordförande 

Lars-Stellan Jönsson (S) §§ 76-77 

 

 

 

Camilla Westdahl (M) §§ 78-90 

  

Justerare 

 

 

 

Justerare 

Siv Larsson (M) 

 

 

 

Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-30 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-30 

Datum då anslaget tas ned 2018-11-21 

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 Martin Skagerholm           

M Erling Emsfors X          

M Siv Larsson x          

M Daniel Jönsson X          

M Sofia Sommer X          

M Camilla Dahlström X          

M Stefan Mellblom X          

M Jörgen Strand X          

M Jon Marin X          

M Inger Mattsson X          

M Monika Bolling X          

S Anders Bengtsson X          

S Lena Dahl 

Wahlgren 

X          

S Sven-Arne Persson X          

S Kristin Johansson X          

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Johanna 

Lüddeckens 

          

S Miklos Liewehr           

KD Magnus Nilsson X          

C Sofia Nilsson           

C Olof Lindqvist X          

MG Ann Ahlbin X          

V Roland Nilsson X          

SD Daniel Nord           

SD Ann-Sofie Stolpe X          

SD Lennart Ekström X          

SD Lars Persson X          

SD Stefan Wiloboken X          

Namn och närvarande 

ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Ulf Gabrielsson X Martin 

Skagerholm 

        

M Marcus Svensson           

M Patrik Thygesson X Jon Marin         

M Gordon Liljegren           

M Bo Jönsson X          

M Jenny Betsikokos           

M Johan Lindgren X          

C Esbjörn Svensson x Sofia Nilsson         

C Emma Flygare x          
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KD Marie-Louise Fredin           

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

x          

S Susanne Karlsson x Johanna 

Lüddeckens 

        

S Niclas Malmberg x Niclas Malmberg         

S Lena Svensson           

S Joakim Vendel           

V Thommy Svensson           

V Jeanette Svensson           

MG Percy Eriksson           

MG Marcus Jeppsson x          

SD Pierre Persson x Daniel Nord         

SD Dennis Schuller           
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Information 
 
IT-support och förlorad arbetsförtjänst 
Andreas Sjölin, kommunsekreterare, informerar om de nya förhållningsreglerna för iPads 

som används i det kommunala uppdraget, samt rapport av förlorad arbetsförtjänst. 

 

Ordförandens välkomsttal 
Camilla Westdahl (M), nyvald ordförande i Kommunfullmäktige, håller ett välkomsttal för 

det nyvalda fullmäktige. 

 

Kommunrevisionen 
Lars Eriksson och Erik Mauritzson, sakkunniga revisorer från Ernst & Young, föredrar om 

Kommunrevisionens synpunkter på delårsrapporten, samt allmän introduktion för de nya 

ledamöterna och ersättarna gällande vad Kommunrevisionen gör. 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-10-30 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 7/23 

 

§ 76 
 

Anmälan av Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig 
rösträkning och mandatfördelning efter 
Kommunfullmäktigevalet den 9 september 2018  
Dnr: KS 2018/01568 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har sammanställt protokollet över den slutliga rösträkningen och 

mandatfördelningen med anledning av Kommunfullmäktigevalet den 9 september 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 oktober 2018 

 Länsstyrelsens protokoll, inkom den 27 september 2018 
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§ 77 
 

Val av Kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 
2018-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Camilla Westdahl (M) utses till ordförande i Kommunfullmäktige. 

 Olof Lindqvist (C) utses till vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

 Lars-Stellan Jönsson (S) utses till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

 Dessa utgör fullmäktiges presidium under mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 11 § kommunallagen bland sina ledamöter välja en 

ordförande samt en eller flera vice ordföranden. Enligt 2 § i arbetsordningen ska en vice och 

en 2:e vice ordförande väljas. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har nominerat Camilla Westdahl (M) som 

ordförande samt Olof Lindqvist (C) som vice ordförande. 

Socialdemokraterna har nominerat Lars-Stellan Jönsson (S) som 2:e vice ordförande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 oktober 2018 

 Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas nomineringar, inkom den 19 

oktober 2018 

 Socialdemokraternas nominering, inkom den 17 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida, Lönekontor 
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§ 78 
 

Val av Kommunfullmäktiges gruppledare för 
mandatperioden 2018-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Erling Emsfors (M) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för moderaterna med 

Patric Åberg (M) som ersättare. 

 Esbjörn Svensson (C) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för centerpartiet 

med Olof Lindqvist (C) som ersättare. 

 Magnus Nilsson (KD) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för 

kristdemokraterna med Marie-Louise Fredin (KD) som ersättare. 

 Lena Dahl Wahlgren (S) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för 

socialdemokraterna med Miklos Liewehr (S) som ersättare. 

 Roland Nilsson (V) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för vänsterpartiet 

med Thommy Svensson (V) som ersättare. 

 Lennart Ekström (SD) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för 

sverigedemokraterna med Ann-Sofie Stolpe (SD) som ersättare. 

 Ann Ahlbin (MG) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för Mitt Göinge med 

Percy Eriksson (MG) som ersättare. 

 Uppdragen gäller under mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje parti som är 

representerat i församlingen välja en gruppledare samt en ersättare för denne. Samtliga partier 

har kommit in med sina nomineringar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 oktober 2018 

 Moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas nomineringar, inkom den 19 

oktober 2018 

 Socialdemokraternas nomineringar, inkom den 17 oktober samt 19 oktober 2018 

 Vänsterpartiets nomineringar, inkom den 15 oktober 2018 

 Sverigedemokraternas nomineringar, inkom den 17 oktober 2018 

 Mitt Göinges nomineringar, inkom den 18 oktober 2018 

Beslutet skickas till: Gruppledare, Hemsida, Lönekontor 
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§ 79 
 

Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2018-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter utses enligt nedan: 

 Patric Åberg (M), ordförande. 

 Daniel Jönsson (M), vice ordförande. 

 Siv Larsson (M) 

 Martin Skagerholm (M) 

 Camilla Dahlström (M) 

 Esbjörn Svensson (C) 

 Caroline Biltmo (C) 

 Marie-Louise Fredin (KD) 

 Anders Bengtsson (S), 2:e vice ordförande 

 Sven-Arne Persson (S) 

 Susanne Karlsson, (S) 

 Ann-Sofie Stolpe (SD) 

 Lennart Ekström (SD) 

 Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör Kommunstyrelsens 

 presidium. 

 Kommunstyrelsens ersättare utses enligt nedan: 

 Erling Emsfors (M) 

 Monika Bolling (M) 

 Jenny Betsikokos (M) 

 Sofia Sommer (M) 

 Anette Westerholm (C) 

 Emma Flygare (C) 

 Magnus Nilsson (KD) 

 Ytte Hjert (L)  
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 Miklos Liewehr (S) 

 Johanna Lüddeckens (S) 

 Roland Nilsson (V) 

 Dennis Schuller (SD) 

 Pierre Persson (SD) 

 Dessa utgör Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun under mandatperioden 2018-

10-30 till och med det att fullmäktige efter valet 2022 vid sitt första sammanträde 

väljer ny styrelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska vid sitt första sammanträde efter val till fullmäktige välja en ny 

styrelse för nästkommande mandatperiod. Fördelningen av platser baseras på de valtekniska 

samverkansgruppernas valresultat och vilka personer de nominerat till platserrna.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 oktober 2018 

 Moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas nomineringar, inkom den 19 

oktober 2018 

 Socialdemokraternas nomineringar, inkom den 17 oktober 2018 

 Vänsterpartiets nominering, inkom den 15 oktober 2018 

 Sverigedemokraternas nomineringar, inkom den 18 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Lönekontor 
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§ 80 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
Dnr: KS 2018/00573 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport har sammanställts för kommunen per den 31 augusti 2018. Av delårsrapporten 

framgår även periodens resultat för de kommunala bolagen i koncernen. 

 

Periodens resultat för kommunen är 65,4 miljoner kronor. För motsvarande period 2017 var 

resultatet 39,7 miljoner kronor. De stora skillnaderna ifrån tidigare år är finansiella 

intäkter/reavinster, samt att intäkter för skatter och statsbidrag ökat mer än kostnaderna i 

verksamheten. 

 

För helåret 2018 är prognosen 21,0 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. 

 

De prognostiserade budgetavvikelserna är i huvudsak följande: 

 Skatteintäkter -2 mnkr 

 Generella statsbidrag +17 mnkr 

 Demografiska förändringar inkl kapitalkostnader +3 mnkr  

 Verksamheternas prognoser -1,4 mnkr 

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 80,3 miljoner kronor vid periodens slut, att jämföras med 

81,7 miljoner kronor år 2017. Prognosen för året är en nettoinvesteringsvolym på 148,1 

miljoner kronor vilket är 28,2 miljoner kronor lägre än budget inklusive återanvisningar. 

Utfallet för helåret 2017 var 109,9 miljoner kronor. 

 

Måluppfyllelse 

Nytt för år 2018 är att förvaltningen sätter upp delmål för respektive år, med sikte på målen i 

Mål- och resultatplanen för 2016-2019. Dessa delmål kommer att användas för att 

prognostisera måluppfyllelsen med inriktning mot år 2019. Prognosen för 2019 färgkodas 

enligt följande: 

Grön - prognos - förväntas uppnå målet 

Gul - prognos - uppnår sannolikt målet 

Röd - prognos - uppnår inte målet 
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Svart - inget mått och därmed ingen prognos 

 

Av totalt 13 resultatindikatorer prognostiseras 11 uppnås eller sannolikt uppnås. De två som 

inte förväntas uppnås är inom grundskolan, där demografiska faktorer förändrat utgångsläget 

i en sådan stor omfattning att målet inte beräknas kunna nås. 

 

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

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 3 oktober 2018 

 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 10 oktober 2018 § 114 
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§ 81 
 

Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2018 
Dnr: KS 2018/00127 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per den 

31 augusti 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda intern kontrollplanen för 2018 ska uppföljning göras inom områdena 

inköp och upphandling (endast till 2018-12-31), attest, beslut till betalning äldreomsorg samt 

verkställighet av beslut om insats. De tre senare områdena följs upp per 2018-08-31 och 

rapporterna är bilagda ärendet. 

 

Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god för de områden som redovisas, slutlig 

bedömning för året presenteras vid slutredovisningen efter 2018-12-31. 

 
Yrkanden på sammanträdet 

Patric Åberg (M) yrkar bifall till förslaget. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2018 

 Uppföljning attest 

 Uppföljning beslut till betalning äldreomsorg 

 Uppföljning verkställighet av beslut om insats 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 10 oktober 2018 § 116 
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§ 82 
 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr: KS 2018/00784 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Förslaget till reviderad arbetsordning, daterat den 18 oktober 2018, antas. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under partiernas arbete med nominering till förtroendeuppdrag efter valet 2018 har det 

framkommit att det finns behov av att förtydliga att ersättare för gruppledare kan utses inte 

bara bland ordinarie ledamöter utan även bland ersättarna i kommunfullmäktige.  

 

Det föreslås därför att §18 första stycket, i kommunfullmäktiges arbetsordning, kompletteras 

med följande lydelse: Ersättare för gruppledarna utses bland ordinarie ledamöter eller 

ersättare i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Förslag till reviderad arbetsordning, daterad den 18 oktober 2018 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 18 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 

Hemsida 
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§ 83 
 

Revidering av KFS 68 - Turordning för inkallande av 
ersättare i Kommunstyrelsen, utskott, nämnder och bolag 
Dnr: KS 2018/01689 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslaget till reviderad KFS 68 – Turordning för inkallande av ersättare i 

Kommunstyrelsen, utskott, nämnder och bolag, daterat den 23 oktober 2018, antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Då antalet partier som är representerade i Kommunstyrelsen, utskotten, Tillsyns- och 

tillståndsnämnden samt de kommunala bolagen förändrats efter valet behöver även ordningen 

för inkallande av ersättare i de valtekniska samverkansgrupperna förändras. I detta fall genom 

att beteckningen ”FP” ersätts med ”L” för ”liberalerna”, då partiet bytt namn under 

mandatperioden, och genom att ”MP” stryks då partiet inte längre är representerat i ovan 

nämnda instanser. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 oktober 2018 

 Förslag till reviderad KFS 68 – Turordning för inkallande av ersättare i 

Kommunstyrelsen, utskott, nämnder och bolag, daterat den 23 oktober 2018 

 Kommunstyrelsens förslag i form av ordförandebeslut, daterat den 23 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 84 
 

Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda vid Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/01627 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner, inkl. bilaga, till förtroendevalda 

vid Östra Göinge kommun fastställs.   

- Bestämmelserna gäller alla vilka väljs till sådant förtroendeuppdrag som omfattas av 

bestämmelserna från och med den 30 oktober och efterhand de tillträder sina uppdrag.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att en ny mandatperiod för Kommunfullmäktige inleds ska bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda fastställas. Bilagda förslag är en revidering av de 

bestämmelser som gällt under mandatperioden 2015-2018.  

 

Förändringar föreslås i 14§ vad avser den tid en förtroendevald har på sig att inkomma med 

yrkande om ersättning.  

 

I bilagan till ersättningsbestämmelserna 7-8§§ föreslås att grundbeloppet ska vara lika med 

aktuellt riksdagsarvode, f.n. 65 400 kr/mån. Vidare föreslås justeringar i den fasta 

arvoderingen av olika befattningar, främst till följd av förändringar i den politiska 

organisationen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, daterad den 5 september 2018 

 Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 Bilaga till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 oktober 2018 § 119 
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§ 85 
 

Anmälan av inkomna revisionsrapport - Externa utförare 
och Kommunstyrelsens uppsikt 
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 2018/01592 
Granskning av externa utförare Kommunstyrelsen Den 20 december 2018 
 
Dnr KS KS 2018/0153  Kommunstyrelsen Den 20 december 2018 
Granskning av Kommunstyrelsens 
uppsikt 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 oktober 2018 

 Inkommen revisionsrapport, granskning av externa utförare, inkom den 1 oktober 

2018 

 Inkommen revisionsrapport, Kommunstyrelsens uppsikt, inkom den 1 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 86 
 

Fyllnadsval fullmäktige, styrelser och nämnder har att 
förrätta för mandatperioden 2014-2018 
Dnr: KS 2018/00496 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De fyllnadsval av vakanta platser som behöver göras för återstoden av mandatperioden av 

fullmäktige, styrelsen eller övriga nämnder ska varje månad redovisas till fullmäktige. 

 

Notera att denna sammanställning inte gäller de val fullmäktige, styrelsen och övriga 

nämnder förrättar för mandatperioden 2018-2022. Denna sammanställning gäller endast 

fyllnadsval för de fall där mandatperioden 2014-2018 gäller för en längre tid än fullmäktige 

och styrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 oktober 2018 

 Fyllnadsval att förrätta 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-10-30 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/23 

 

§ 87 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, 
Sofia Nilsson (C) 
Dnr: KS 2018/01586 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sofia Nilssons (C) avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige godtas och sänds 

vidare till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Nilsson (C) har den 1 oktober 2018 avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 

Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 oktober 2018 

 Sofia Nilssons avsägelse, daterad den 1 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-10-30 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/23 

 

§ 88 
 

Begäran om ny sammanräkning efter Lisbeth Elmlund (SD) 
då denne ej längre är valbar 
Dnr: KS 2018/01597 

Kommunfullmäktiges beslut 

 En ny sammanräkning av en ersättare efter Lisbeth Elmlund (SD) begärs hos 

Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Elmlund (SD) har per telefon den 2 oktober 2018 bekräftat att hon numera är bosatt i 

 och inte kommer att besätta ersättarposten i fullmäktige. 

Jm 4 kap. 7 § kommunallagen upphör ett uppdrag i fullmäktige genast när den 

förtroendevalde inte längre är valbar. Länsstyrelsen måste därför räkna fram en ny ersättare i 

fullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 oktober 2018 

 Telefonsamtal med Lisbeth Elmlund (SD) 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2018-10-30 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/23 

 

§ 89 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

  Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 oktober 2018 

 Inkomna synpunkter i september månad 2018 
 
 

 

  



Kommunfullmäktige Protokoll 2018-10-30 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/23 

§ 90

Val av nya lekmannarevisorer och ersättare i 
Göingebygdens trygga hem samt Göingehem AB 
Dnr: KS 2018/01735 

Kommunfullmäktiges beslut
 Staffan Eriksson (S) utses till lekmannarevisor i Göingehem AB.

 Bertil Jönsson (M) utses till lekmannarevisorsersättare i Göingehem AB

 Staffan Eriksson (S) utses till lekmannarevisor i Göingebygdens trygga hem.

 Bertil Jönsson (M) utses till lekmannarevisorsersättare i Göingebygdens trygga hem.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska på Kommunrevisionens förslag utse lekmannarevisorer och 

ersättare för dessa till kommunala bolag och ekonomiska föreningar. Ett antal fyllnadsval för 

Göingehem AB och den kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem 

behöver göras. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 oktober 2018

 Kommunrevisionens förslag, daterat den 28 augusti 2018 § 2
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