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§ 44

Val av Lars Persson (SD) som ersättare i
Valnämnden efter Dennis Schuller (SD)

§ 45

Val av Gordon Liljegren (M) som ny ersättare i
Kommunstyrelsen efter Monika Bolling (M)

§ 46

Val av Marcus Jeppsson (MG) som ersättare i
gruppledarforum efter Percy Eriksson (MG)
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Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen
och nämnder har att förrätta i mars 2019
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Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i mars
månad 2019
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Tid och plats:

Torsdag den 28 mars 2019, klockan 18:30-20:00 , Sessionssalen

Beslutande ledamöter
och närvarande
ersättare:

Se närvarolista

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Bertil Jönsson (M), kommunrevisor
Staffan Eriksson (S), kommunrevisor
Sven Bolling (M), kommunrevisor
Jerker Kjellberg (M), kommunrevisor (§§ 32-33)
Kinga Berger Persson (SD), kommunrevisor
Jan-Erik Larsson (S), kommunrevisor
Göte Färm (SD), ledamot i Kommunstyrelsen
Roberto Fumei (SD), ersättare i Kommunstyrelsen
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Miklos Liewehr (S) och Erling Emsfors (M)

Justeringens utförande

Torsdag den 4 april 2019 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Camilla Westdahl (M)

Justerare

Miklos Liewehr (S)

Justerare

Erling Emsfors (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-04

Datum då anslaget tas ned

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.
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Patric Åberg
Camilla Westdahl
Martin Skagerholm
Erling Emsfors
Siv Larsson
Daniel Jönsson
Andréas Söderlund
Sofia Sommer
Camilla Dahlström
Stefan Mellblom
Ulf Gabrielson
Jon Marin
Inger Mattsson
Monika Bolling
Anders Bengtsson
Lena Dahl
Wahlgren
Sven-Arne Persson
Kristin Johansson
Lars-Stellan Jönsson
Johanna
Lüddeckens
Miklos Liewehr
Magnus Nilsson
Esbjörn Svensson
Olof Lindqvist
Roland Nilsson
Ann Ahlbin
Pierre Persson
Ann-Sofie Stolpe
Lennart Ekström
Lars Persson
Stefan Wiloboken

Namn och närvarande
ersättare
Marcus Svensson
Patrik Thygesson
Gordon Liljegren
Bo Jönsson
Jenny Betsikokos
Johan Lindgren
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Patric Åberg (M)
Siv Larsson (M)
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M
S
S
S

Berth Svensson
Susanne Karlsson
Niclas Malmberg
Lena Svensson

S
KD
KD

Joakim Vendel
Marie-Louise Fredin
Anna-Lisa
Simonsson
Emma Flygare
Lars Lindbom
Thommy Svensson
Jeanette Svensson
Percy Eriksson
Marcus Jeppsson
Dennis Schuller

C
C
V
V
MG
MG
SD
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§ 32

Årsredovisning 2018
Dnr: KS 2019/00381

Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning.
Kommunfullmäktige reserverar 1,9 miljoner kronor av årets överskott till resultatutjämningsreserven.
Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och för enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen i enlighet med tillstyrkan i den gemensamma revisionsberättelse som
framlagts av flertalet av revisorerna.
Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för tillsyns- och tillståndsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, kommunfullmäktiges beredningar
samt för enskilda förtroendevalda i dessa organ.
De ledamöter och ersättare som berörs av ansvarsfrihet är inte delaktiga i beslutet vad
gäller deras nämnd, styrelse eller förvaltning.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Årets resultat för Östra Göinge kommun är 21,4 miljoner kronor (jämfört med 20,8 miljoner
kronor föregående år) vilket är 5,1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i
huvudsak av:
•
Skatteintäkter -2,0 miljoner kronor
•
Generella statsbidrag +20,0 miljoner kronor
•
Verksamheternas avvikelser +1,4 miljoner kronor
•
Realisationsvinst omplacering finansiella tillgångar +6,2 miljoner kronor
•
Partiell inlösen pensionsskuld -35,0 miljoner kronor
Kommunfullmäktige föreslås reservera 1,9 miljoner kronor av årets överskott till
Resultatutjämningsreserven (RUR), vilket gör att RUR nu uppgår till 51,4 miljoner kronor.
RUR har ett tak på 10 % av det egna kapitalet vilket motsvarar 51,9 miljoner kronor.
Verksamheterna uppvisar ett resultat på 1,1 miljoner kronor. Kommunchefen uppvisar ett
underskott på 4,3 miljoner kronor vilket beror på att volympotten, dvs de pengar som är
avsatta till volymförändringar i verksamheten, överskridits kraftigt. Invånarantalet har ökat
långt mer än vad som beräknades i budgeten. Övriga större avvikelser finns inom Hälsa och
omsorg (-7,4 miljoner kronor) och Ekonomi och intern service (+4,7 miljoner kronor). Totalt
sett har förvaltningen klarat budgetramen trots volymökningar som varit högre än beräknat.

Justerandes sign.
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Investeringarna uppgick under 2018 till 147,9 miljoner kronor, att jämföra med föregående år
då utfallet var 109,9 miljoner kronor. Budgeten var 288,6 miljoner kronor. De största
investeringarna under året var förskolan i Knislinge samt Ekebackens förskola. Alla projekt
finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året. Det är aldrig bra när
investeringsbudgeten utnyttjas till 51 %, dock beror detta till stor del på affärsfinansierad
verksamhet (främst vatten och avlopp) där till exempel nytt reningsverk finns. Det ska dock
tilläggas att för skattefinansierad verksamhet uppgick genomförandegraden till 86 %, vilket
är mycket bra.
Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för tredje gången i årsredovisningen för år
2018. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord där fyra av
resultatindikatorerna förväntas uppnås, fyra uppnår sannolikt och fyra uppnås ej. Framförallt
är det skolresultaten i årskurs 9 som ej nås, vilket till del har demografiska förklaringar men
kräver fortsatt fokus.
Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på
95 % frisknärvaro nås inte då resultatet är 93,95 %. Detta är en svag försämring ifrån
föregående år på 94,02 %.
Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB samt de delägda
bolagen Östra Göinge Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och IT-kommuner i
Skåne AB. De kommunala bolagen blev under 2018 färre då Ceiss AB avvecklades och AB
Östra Göinge fastigheter nr 1 såldes. Kommunkoncernens resultat uppgår år 2018 till 28,1
miljoner kronor, att jämföra med 25,7 miljoner kronor år 2017.
Presidiet ska lämna förslag till kommunfullmäktiges eget ställningstagande i ansvarsfrågan.
Förslaget ska motiveras. Presidiet har att väga den kritik och de synpunkter som framförs i revisionsberättelsen mot den förklaring som kommunstyrelsen lämnat.

Yrkanden på sammanträdet
Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till presidiets förslag.
Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till presidiets förslag.
Esbjörn Svensson (C) yrkar bifall till presidiets förslag.
Erling Emsfors (M) yrkar bifall till presidiets förslag.

Beslutsunderlag








Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 21 februari 2019
Årsredovisning 2018
Planeringsutskottet förslag, daterat den 27 februari 2019 § 14
Kommunstyrelsens beslut, daterat den 13 mars 2019 § 29
Presidiets begäran om förklaring till Kommunstyrelsen, daterad den 18 mars 2019
Kommunstyrelsens förklaring, daterad den 21 mars 2019 § 58
Presidiets förslag, daterat den 27 mars 2019
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 Revisionsberättelser för styrelsen, nämnder och överförmyndaren för år 2018
 EY:s granskningsrapport för årsbokslut och årsredovisning 2018
 Lekmannarevisorers granskningsrapporter för Göingehem AB och ÖGRAB för år
2018

Justerandes sign.
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§ 33

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Uppföljningen av den interna kontrollen läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutad intern kontrollplan för 2018 ska uppföljningar göras inom fyra angivna
kontrollområden. Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god, dock finns
utvecklingspotential inom framförallt upprättande av processer och förtydligande av
information och rutiner.
Inköp och upphandling gäller avtalsvillkoret e-faktura och genomförs genom att kontrollera
de upphandlingar som gjorts under 2018. Resultatet är positivt då majoriteten av avtalen har
e-faktura som krav. Framöver är dock kravet verkningslöst, då det enligt lag måste skickas efakturor till kommunen.
Attest gäller kontroll av att attestreglementet följs, specifikt att rätt beslutsattestant attesterat
samt att vederbörande inte attesterat egna kostnader. Stickprov har gjorts och det kan
konstateras att en stor utvecklingspotential finns. Förändringar i ekonomisystemet har gjorts
för att förenkla för användare och en informationsinsats kommer att genomföras för att
säkerställa att attestanter har rätt kunskap.
Beslut till betalning äldreomsorg innefattar hela kedjan ifrån beslut till betalning, stickprov på
om kedjan fungerar har gjorts och det kan konstateras att kedjan är ineffektiv och bygger på
att rättelser görs längs vägen, eller efteråt. Kan bland annat leda till att kund får felaktigt
underlag. En processkartläggning och förändring av rutiner kommer att genomföras och
effekt av detta väntas under 2019.
Verkställighet av beslut om insats gäller handikappomsorgen och kontrollmetoden är
stickprov. Resultatet visar att vi verkställt alla beslut (två har ej verkställts pga externa
faktorer) till följd av goda rutiner på området.
Rapport för respektive område finns som bilaga.

Justerandes sign.
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Yrkanden på sammanträdet
Camilla Westdahl (M) yrkar att uppföljningen av den interna kontrollen läggs till
handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 11 december 2018
Uppföljning, 2018-12-31 Inköp och upphandling
Uppföljning 2018-12-31 Attest
Uppföljning 2018-12-31 Beslut till betalning äldreomsorg
Uppföljning 2018-12-31 Verkställighet av beslut om insats
Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 februari 2019 § 17
Kommunstyrelsens beslut, daterat den 13 mars 2019 § 30
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§ 34

Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 2019
Dnr: KS 2019/00302

Kommunfullmäktiges beslut
 Det reviderade särskilda ägardirektivet för Göingehem AB fastställs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge kommun utövar styrning av sina kommunala aktiebolag bl a genom
ägardirektiv, vilka fastställs av kommunfullmäktige. Ägardirektiven ska normalt gälla för
fyra år i taget, precis som kommunens mål- och resultatplan.
Särskilt ägardirektiv
Det särskilda ägardirektivet gäller för Göingehem AB. I föreliggande förslag har främst
redaktionella ändringar gjorts. Därtill har förtydligats att bolaget inte ska förvärva eller äga
obebyggda fastigheter, som inte ska/kan bebyggas i närtid. Uppgiften att hålla en strategisk
markreserv för bostadsbyggande ska ligga på kommunens, inte på bolaget.
Vidare har avkastningskravet justerats så att Göingehem minst ska generera en avkastning,
exklusive realisationsvinst/förlust och nedskrivningsbehov enligt gällande redovisningsregler,
om 4 % av det egna kapitalet.

Yrkanden på sammanträdet
Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Ekonomi- och intern service, daterad den 8 februari 2019
Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Göingehem AB
Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 februari 2019 § 9
Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 mars 2019 § 36

Beslutet skickas till:
Göingehem AB

Justerandes sign.
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§ 35

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) samt Tillämpningsanvisningar
för
OPF-KL-18 och PBF
Dnr: KS 2019/00217

Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige antar KFS 34 B - Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) att gälla från och med den 1 januari 2019.
 Kommunfullmäktige utser Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet som därmed får i
uppdrag att beslut om tillämpningsbestämmelser för OPF-KL18 och PBF.

 Kommunfullmäktige kompletterar bestämmelserna i 3 § Bestämmelser om
omställningsstöd för förtroendevalda i OPF-KL med ett fastställande av kostnadsram
för aktiva omställningsinsatser. Den maximala kostnaden, grundbeloppet, för aktiva
omställningsinsatser uppgår till 50 000 kronor exklusive moms och justeras vid varje
årsskifte med början 2015/2016 med hänsyn till förändringarna i Arbetskostnadsindex
för tjänstemän (AKI). Uppräkningen/justeringen av grundbeloppet beräknas på
basmånad augusti 2014 och öresavrundningen sker till närmast högre krontal.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller
flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa
delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och
uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och
kommunalförbund.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
fullmäktige.
Sida 13/28
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Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer
att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad
som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.
Förändringar i förhållande till OPF-KL 14 avser främst
- Familjeskydd som innebär att förtroendevalda med uppdrag om sammanlagt minst 40
% av heltid nu har ett familjeskydd som motsvarar det som gäller för anställda enligt
AKAP-KL.
- 65-årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av formuleringen ”i 32 a §
LAS angiven ålder”, alltså för närvarande 67.
- Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den
som ”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits bort.
- Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före
avgångstidpunkten (vilket normalt tolkats som faktiskt utbetalt arvode kalenderåret
före avgångstidpunkten, i analogi med vad som gäller i PBF), utan den
förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året”.
- 67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen ”i 32 a § LAS
angiven ålder”, alltså för närvarande ingen förändring, utan fortsatt 67. Därmed får
eventuella framtida förändringar av den lagparagrafen direkt genomslag i OPF-KL18,
precis som i AKAP-KL.
- Lägsta pensionsavgift som sätts av till pensionsbehållning har ändrats från 1,5 % av
aktuellt inkomstbasbelopp (938 kr, vilket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på
20 833 kr för 2018) till 3 % (1 875 kr, vilket motsvarar en pensionsgrundande inkomst
på 41 667 kr för 2018).
- Lägsta beloppet för kontant utbetalning av pensionsavgift blir 200 kr, precis som i
AKAP-KL.
- Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid ske på
fem år, även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda redan har börjat
få sin pension utbetald.
- Det ekonomiska omställningsstödet förändras från att vara samordningsfritt under de
första sex månaderna, till att samordnas från första utbetalningsdagen, dock undantas
ett prisbasbelopp per år.
- KFS 98 – Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF gäller även för de som
innefattas av KFS 34-Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda från och med 2003-01-01.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse HR & digital utveckling, daterad den 25 januari 2019
 Förslag till KFS 34 B - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)
 KFS 34 B – bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
fastställd KF 2014 -06-18, § 43.
 Förslag till KFS 98 – Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 och PBF

Justerandes sign.
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 KFS 98 – Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF, fastställd KF 2018-06-20 §
56.
 KFS 34-Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda från
och med 2003-01-01.
 Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 februari 2019 § 8
 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 mars 2019 § 27
Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, kommunchef
Katarina Brännlund, verksamhetsområdeschef HR & Digital utveckling
Lönefunktionen

Justerandes sign.
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§ 36

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om regelverk
för interpellationer och enkla frågor från Ann Ahlbin (MG)
Dnr: KS 2019/00500

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet bordläggs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ann Ahlbin (MG) har riktat en enkel fråga om regelverk för interpellationer och enkla frågor
till Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M). Denne har meddelat förhinder att
närvara vid aktuellt sammanträde.

Yrkanden på sammanträdet
Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
-

Enkel fråga, inkom den 11 mars 2019
Svar på enkel fråga, inkom den 22 mars 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 16/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 37

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om
gruppledarforum från Ann Ahlbin (MG)
Dnr: KS 2019/00501

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet bordläggs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ann Ahlbin (MG) har riktat en interpellation om gruppledarforum till Kommunstyrelsens
ordförande Patric Åberg (M). Denne har meddelat förhinder att närvara vid aktuellt
sammanträde.

Yrkanden på sammanträdet
Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
-

Interpellation, inkom den 11 mars 2019
Svar på interpellation, inkom den 22 mars 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 17/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 38

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om
bostäder från Ann Ahlbin (MG)
Dnr: KS 2019/00499

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet bordläggs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ann Ahlbin (MG) har riktat en interpellation om bostäder till Kommunstyrelsens ordförande
Patric Åberg (M). Denne har meddelat förhinder att närvara vid aktuellt sammanträde.

Yrkanden på sammanträdet
Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
-

Interpellation, inkom den 11 mars 2019
Svar på interpellation, inkom den 22 mars 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 18/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 39

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om lag om
valfrihetssystem (LOV) från Lena Svensson (S)
Dnr: KS 2019/00568

Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet bordläggs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lena Svensson (S) har riktat en interpellation om LOV till Kommunstyrelsens ordförande
Patric Åberg (M). Denne har meddelat förhinder att närvara vid aktuellt sammanträde.

Yrkanden på sammanträdet
Camilla Westdahl (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
-

Interpellation, inkom den 20 mars 2019
Svar på interpellation, inkom den 22 mars 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 19/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 40

Protokoll från Länsstyrelsen - Pierre Persson (SD) blir ny
ledamot i Kommunfullmäktige efter Daniel Nord (SD)
Dnr: KS 2019/00426

Kommunfullmäktiges beslut
 Protokollet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Pierre Persson (SD) har av Länsstyrelsen i Skåne län räknats in som ny ledamot i
Kommunfullmäktige efter Daniel Nord (SD).

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 mars 2019
 Länsstyrelsens protokoll, inkom den 11 mars 2019

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 20/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 41

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag samt begäran om
ny sammanräkning hos Länsstyrelsen, Dennis Schuller (SD)
Dnr: KS 2019/00493

Kommunfullmäktiges beslut
 Dennis Schullers (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige
godtas.
 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne län.

Sammanfattning av ärendet
Dennis Schuller (SD) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och Valnämnden. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne
län för uppdraget i fullmäktige.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 mars 2019

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 21/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 42

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
från Percy Eriksson (MG) samt begäran om ny
sammanräkning hos Länsstyrelsen
Dnr: KS 2019/00559

Kommunfullmäktiges beslut
 Percy Erikssons (MG) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige godtas.
 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne län.

Sammanfattning av ärendet
Percy Eriksson (MG) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och
ersättare för gruppledare i gruppledarforum.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 mars 2019

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 22/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 43

Val av Lars Persson (SD) som ersättare i Kommunstyrelsen
efter Dennis Schuller (SD)
Dnr: KS 2019/00493

Kommunfullmäktiges beslut


Lars Persson (SD) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter Dennis Schuller (SD).

 Uppdraget gäller under återstående tid av mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Dennis Schuller (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna har nominerat Lars Persson (SD) att efterträda denne som ersättare.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 mars 2019

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 23/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 44

Val av Lars Persson (SD) som ersättare i Valnämnden efter
Dennis Schuller (SD)
Dnr: KS 2019/00493

Kommunfullmäktiges beslut
 Lars Persson (SD) utses till ersättare i Valnämnden efter Dennis Schuller (SD).
 Uppdraget gäller för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Dennis Schuller (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden.
Sverigedemokraterna har nominerat Lars Persson (SD) som efterträdare.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 mars 2019

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 24/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 45

Val av Gordon Liljegren (M) som ny ersättare i
Kommunstyrelsen efter Monika Bolling (M)
Dnr: KS 2019/00228

Kommunfullmäktiges beslut
 Gordon Liljegren (M) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter Monika Bolling
(M).
 Uppdraget gäller under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Monika Bolling (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare
i Kommunstyrelsens resultatutskott. Kommunfullmäktige har nu att välja en efterträdare i
Kommunstyrelsen. Treklövern har nominerat Gordon Liljegren (M).

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 mars 2019

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 25/28

Kommunfullmäktige

Protokoll 2019-03-28

§ 46

Val av Marcus Jeppsson (MG) som ersättare i
gruppledarforum efter Percy Eriksson (MG)
Dnr: KS 2019/00559

Kommunfullmäktiges beslut
 Marcus Jeppsson (MG) utses till ersättare i gruppledarforum efter Percy Eriksson
(MG).
 Uppdraget gäller under mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Percy Eriksson (MG) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och
ersättare i gruppledarforum. Mitt Göinge har nominerat Marcus Jeppson (MG) som ersättare i
gruppledarforum.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 mars 2019

Beslutet skickas till:
Hemsida

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 26/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 47

Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och
nämnder har att förrätta i mars 2019
Dnr: KS 2019/00022

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 mars 2019
 Fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och nämnder har att förrätta

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 27/28

Protokoll 2019-03-28

Kommunfullmäktige
§ 48

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i mars månad
2019
Dnr: KS 2019/00013

Kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Inkomna synpunkter i februari 2019
 Statistik över ej avgjorda motioner i skånska kommuner, inkom den 7 mars 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 28/28

