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Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Sven Bolling, kommunrevisor 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Camilla Dahlström (M) och Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdagen den 2 april 2020 i kommunhuset 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-03-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-02 

Datum då anslaget tas ned 2020-04-24 

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 Patrik Thygesson           

M Martin Skagerholm X          

M Erling Emsfors X          

M Siv Larsson           

M Daniel Jönsson X          

M Andréas Söderlund X          

M Sofia Sommer           

M Camilla Dahlström X          

M Stefan Mellblom X          

M Ulf Gabrielson X          

M Jon Marin           

M Inger Mattsson           

M Monika Bolling           

S Anders Bengtsson X          

S Lena Dahl 

Wahlgren 

          

S Sven-Arne Persson           

S Kristin Johansson           

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Johanna 

Lüddeckens 

          

S Miklos Liewehr           

KD Magnus Nilsson X          

C Esbjörn Svensson           

C Olof Lindqvist X          

V Roland Nilsson X          

MG Ann Ahlbin           

SD Pierre Persson X          

SD Ann-Sofie Lod 

Stolpe 

          

SD Lennart Ekström X          

SD Lars Persson           

SD Stefan Wiloboken X          

            

            

            

Namn och närvarande 

ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Gordon Liljegren           

M Bo Jönsson           

M Jenny Betsikokos           

M Berth Svensson           

M Johan Ekstrand           
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M Richard Pedersen           

M Tobias Bosson           

S Susanne Karlsson X Lena Dahl-

Wahlgren 

        

S Niclas Malmberg           

S Lena Svensson X Sven-Arne 

Persson 

        

S Joakim Vendel           

KD Marie-Louise Fredin           

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

          

C Emma Flygare           

C Lars Lindbom           

V Thommy Svensson           

V Jeanette Svensson           

MG Marcus Jeppsson X Ann Ahlbin         

MG Tommy Axelsson           
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Information 
 

 

Covid-19 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om förvaltningens åtgärder för att hantera utbrottet 

av covid-19. 

 
Revisionsberättelser 
Sven Bolling, kommunrevisor, informerar om de fem kommunrevisorernas gemensamt 

antagna revisionsberättelser och tillstyrkanden av ansvarsfrihet för de kommunala nämnderna 

och organen.  
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§ 10    
 

Årsredovisning 2019 och prövning av ansvarsfrihet 
Dnr: KS 2020/00575 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning. 

 Ansvarsfrihet beviljas för Kommunstyrelsen och för enskilda förtroendevalda i 

Kommunstyrelsen i enlighet med tillstyrkan i den gemensamma revisionsberättelse 

som framlagts 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 17,9 miljoner kronor, (jämfört med 21,4 mnkr 

föregående år), vilket är 0,4 mnkr bättre än budget. Avvikelserna består i huvudsak av: 
 

 Skatteintäkter -6,1 mnkr 

 Generella statsbidrag +25,7 mnkr 

 Verksamheternas avvikelser -15 mnkr 

 Aktier till verkligt värde +7,4 mnkr 

 Partiell inlösen pensionsskuld -5,0 mnkr 

 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har i jämförelse med budget 2019 minskat med 6,1mnkr. Minskningen är 

hänförlig till lägre skattekraft.  

 

Generella statsbidrag 

Generella statsbidrag har i jämförelse med budget 2019 ökat med 25,7 mnkr. Största 

avvikelsen är på inkomstutjämningen, vars syfte är att jämna ut skattekraften mellan 

kommunerna.  

 

Verksamheternas avvikelse 

Verksamheterna uppvisar en budgetavvikelse på minus 15 mnkr. I avvikelsen ingår det 

jämförelsestörande poster på 7,0 mnkr. Dessa består av en nedskrivning av 
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anläggningstillgångar på motsvarande 3,0 mnkr samt uppbokade, men ej beviljade, intäkter 

från Migrationsverket med motsvarande 4,0 mnkr. Rensat för de  jämförelsestörande posterna 

uppvisar verksamheten en budgetavvikelse på -8 mnkr vilket är i nivå med tidigare prognos. 

Kommunchefen uppvisar ett underskott på 2,8 mnkr vilket beror på att volympotten, dvs de 

pengar som är avsatta till volymförändringar i verksamheten, inte räckt till. Övriga större 

avvikelser finns inom Hälsa och omsorg (-6,3 mnkr) och Familj och utbildning (-5,4 mnkr) 

samt Inflyttning och arbete (-2 mnkr).  

 

Aktier till verkligt värde 

Ny redovisningslag år 2019 innebär att kommunens aktier ska värderas till verkligt värde 

vilket påverkar resultatet med +7,4 mnkr 

 

Partiell inlösen av pension 
År 2019 genomfördes en partiell inlösen av pension på totalt 5 mnkr inkl löneskatt 

 

Investeringarna uppgick under 2019 till 123,3 mnkr, att jämföra med föregående år 

då utfallet var 147,9 mnkr. Den största investeringen under året var nya förskolan Magnolian 

i Knislinge. Renoveringen av förskolan Näckrosen i Broby har påbörjats och avslutas under 

2020. Verkstaden i Lunnom är färdigställd och hyser nu även Göingehem AB och SBVT AB. 

Vidare har laddinfrastruktur för elbilar byggts ut under året. Genomförandegraden av 

inversteringplanen i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 75%, medan den totala 

når upp till 51%.  

 

Kommunen nyupplånade 90 mnkr år 2019.  60 mnkr avsåg finansiering av investeringar 

medan 30 mnkr avsåg köp av två LSS-boenden i Broby från Göingehem AB. 

 

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

2019. Till resultatmålen finns en eller flera resultatindikatorer. För varje resultatindikator 

anges en trend i årsredovisningen. Den syftar till att ge ett perspektiv på resultatutvecklingen 

för de olika resultatmålen under fyraårsperioden. Sammantaget visar trenden en positiv 

utveckling av de flesta resultatindikatorerna och därmed för måluppfyllelsen.  

 

Frisknärvaron i kommunen är hög. Målet på 95 % frisknärvaro nås dock inte riktigt, då 

resultatet landade på 94,2 %, men det är en förbättring mot föregående års 93,9 %. 

 

Sammanställda räkenskaper 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. Kommunkoncernens resultat uppgår år 2019 till 17,2 miljoner 

kronor, att jämföra med 28,1 miljoner kronor år 2018. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar att" 

  Kommunfullmäktige fastställer framlagd årsredovisning. 
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 Ansvarsfrihet beviljas för Kommunstyrelsen och för enskilda förtroendevalda i 

Kommunstyrelsen i enlighet med tillstyrkan i den gemensamma revisionsberättelse 

som framlagts 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." 

 

Anders Bengtsson (S), Olof Lindqvist (C), Magnus Nilsson (KD) och Marcus Jeppsson (MG) 

yrkar bifall till Patric Åbergs (M) yrkande och den årsredovisning som Kommunstyrelsen 

framtagit. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Patric Åberg (M) och ställer detta under 

proposition. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Patric Åbergs (M) yrkande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 13 februari 

2020 

 Årsredovisning 2019 

 Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen, Tillsyns- och tillståndsnämnden, 

Valnämnden och Överförmyndaren 

 Sakkunnig revisors granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 

 Granskningsrapporter gällande Östra Göinge Renhållnings AB och Göingehem AB 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 mars 2020 § 19 
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§ 11    
 

Driftsbudget 2020-2023 
Dnr: KS 2020/00570 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Andra beslutsatsen i Dnr: KS 2019/00265 §76 verksamheternas driftsbudget upphävs. 

 Förslag till driftsbudget för 2020-2023 fastställs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen röstade den 20 november ja till regeringens proposition om ändringar i 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 

2020. Det nya systemet tar på bättre sätt än tidigare hänsyn till strukturella skillnader mellan 

kommuner och mellan landsting, och bidrar därmed till mer likvärdiga förutsättningar. Det 

betyder att omfördelningen ökar och utjämningen förstärks utifrån faktorer som gleshet och 

socioekonomi, t.ex. utbildningsbakgrund. Ändringarna innebär betydande tillskott för många 

kommuner och landsting med särskilt stora utmaningar. Statistiska centralbyrån (SCB) 

presenterade utfallet den 20 december för det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

 

Effekterna av förändringarna i kostnadsutjämningen medför att Östra Göinge kommun får 

ytterligare 23 mnkr netto jämfört med mål- och resultatplanen som beslutades i juni 2019. 

Förvaltningen har räknat om budgeten i mål- och resultatplanen för 2020-2023 utifrån 

Riksdagens beslut, vilket påverkar skatteintäkter och generella statsbidrag samt 

driftsbudgeten. Beloppet, 23 mnkr, föreslås i sin helhet tillföras förvaltningens ram som en 

ökad volymreserv, med hänsyn till demografiska och socioekonomiska förändringar som 

främst påverkar skola, omsorg och arbetsmarknad.  

 

Utöver förändringarna i kostnadsutjämningen har Riksdagen beslutat om ytterligare 2,5 

miljarder kronor i generellt statsbidrag till kommunsektorn innevarande år. Därtill har 

regeringen och samarbetspartierna annonserat 5 miljarder kronor extra till sektorn under 

2020, vilket ska beslutas i vårändringsbudgeten i april.  

 

För Östra Göinge kommun innebär dessa två beslut ca 7,6 mnkr i ökade statsbidrag under 

2020. Dessa intäkter föreslås bokföras på finansen för att ge kommunen långsiktig 

handlingsfrihet. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) och Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 12 februari 

2020 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 mars 2020 § 20 

 Driftsbudget 2020-2023 
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§ 12    
 

Uppföljning av internkontroll per den 31 december 2019 
Dnr: KS 2019/00259 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Uppföljningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2019 ska uppföljning göras inom områdena 

inköp och upphandling (köp från ramavtal), attest, beslut till betalning inom äldreomsorg, 

tillfredsställande projektdokumentation investeringsprojekt och tillfredsställande 

projektredovisning.  

 

Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god och förbättringar kan observeras för de 

områden som redovisas. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Erling Emsfors (M) yrkar att uppföljningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Erling Emsfors (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med Erling Emsfors (M) yrkande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 11 februari 2020 

 Rapport Attest 

 Rapport Beslut till betalning ÄO 

 Rapport investeringsredovisning 

 Rapport Köp från ramavtal 

 Rapport Tillfredställande projektdokumentation 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 11 mars 2020 § 21 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 februari 2020 § 14 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 13/21 

 

 

 

§ 13    
 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019 
Dnr: KS 2020/00437 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Uppföljningen läggs till handlingarna. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån uppföljning av SAM i våra olika verksamhetsområden kan vi se att många av våra 

enheter har välfungerande struktur där SAM, arbete med likabehandling och att samverkan 

ingår som naturlig del i det dagliga arbetet. Årets uppföljning visar på en tillfredställande 

nivå inom samtliga områden, Naturlig del i verksamheten, Uppgiftsfördelning och kunskaper, 

Riskbedömningar, åtgärder och uppföljning samt inom AFS 2015:4. Fokus för våra 

verksamhetsområden blir att under 2020 fortsätta arbeta med vår samverkansstruktur som ger 

medarbetarna möjlighet till delaktighet och inflytande och dialog i enlighet med 

samverkansavtalet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att rusta våra chefer för 

att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt och närvarande ledarskap med fokus på att nå 

vårt frisknärvaromål på 95 %. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Erling Emsfors (M) yrkar att uppföljningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Erling Emsfors (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med Erling Emsfors (M) yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse HR-avdelningen, daterad den 5 februari 2020 

- Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM), likabehandling och samverkan 

i Östra Göinge kommun, daterad den 3 februari 2020 

- Planeringsutskottets förslag, daterat den 26 februari 2020 § 9 

- Kommunstyrelsens beslut, daterat den 11 mars 2020 § 18 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 14/21 

 

§ 14    
 

Förslag till ändring i Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa 
för verksamhet inom Miljöbalken 
Dnr: TT 2020/00013 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut, fattat den 27 oktober 2016 § 96, angående 

tillägg i Tillsyns - och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken. 

 Aktuell taxa, KFS 82 Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom 

miljöbalken, kompletteras med att ange en separat avgift gällande förlängning av 

undantag/dispens från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om 

avfallshantering. Avgiften sätts till 500 kr. 
 

Beslutsmotivering 
För att underlätta att rättssäkerhet säkerställs i den kommunala tillsynen föreslås att endast ett 

samlat taxedokument tillämpas.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Kommunfullmäktige om att upphäva beslut om tillägg om avgift i Tillsyns – och 

tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken. Samt att aktuell taxa kompletteras 

med en separat avgift gällande förlängning av undantag/dispens från kommunala 

renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering. Avgiften sätts till 500 kr.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö– och hållbarhet, daterad den 12 februari 2020  

 Tillsyns – och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken, daterad den 

26 september 2019 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag, daterat den 3 mars 2020 § 11 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 11 mars 2020 § 25 

 Tillägg i Tillsyns - och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken 
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§ 15    
 

Avsägelse av uppdrag som vice ordförande och ledamot i 
Valnämnden, Lena Nilsson (S) 
Dnr: KS 2020/00916 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Lena Nilssons (S) avsägelse godtas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har den 15 mars 2020 avsagt sig uppdrag som ledamot tillika vice 

ordförande i Valnämnden. Fullmäktige har nu att bedöma hennes begäran att entledigas från 

uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 17 mars 2020 

 Lena Nilssons (S) avsägelse, inkom den 15 mars 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 16    
 

Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för redovisning i mars 2020 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Yrkanden på sammanträdet 
Erling Emsfors (M) yrkar att meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Erling Emsfors (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med Erling Emsfors (M) yrkande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 6 mars 2020 

 Överenskommelse om e-hälsa mellan SKR och staten 

 Överenskommelse om äldreomsorg mellan SKR och staten 

 Östra Göinge färdtjänststatistik 

 Redovisning från SBVT 

 Beslut från Osby kommun gällande revidering av styrdokument för SBVT 

 IT-kommuner i Skåne AB styrelseprotokoll 2019-12-19 

 IT-kommuner i Skåne AB styrelseprotokoll 2019-12-19 

 IT kommuner i Skåne AB - Protokoll bolagsstämma, 2019-12-19 

 Inkomna synpunkter i februari 2020 

 Infobrev gällande statliga medel för samverkan vid utskrivning från hälso- och 

sjukvård 

 Beslut från IVO gällande Lex Maria-anmälan 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 11 mars 2020 § 28 
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§ 17    
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från 
Marcus Jeppsson (MG) gällande fyrverkerier 
Dnr: KS 2020/00859 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marcus Jeppsson (MG) har lämnat in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

gällande fyrverkerier. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat in ett skriftligt svar på 

interpellationen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 17 mars 2020 

 Interpellation, inkom den 8 mars 2020 

 Svar på interpellation, inkom den 17 mars 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 18/21 

 

§ 18    
 

Val av Ann Ahlbin (MG) som biträdande överförmyndare 
Dnr: KS 2020/00957 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ann Ahlbin (MG) väljs till biträdande överförmyndare under mandatperioden 2018-

2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt föräldrabalken utse en ordinarie överförmyndare som en 

biträdande överförmyndare som kan ersätta denne vid behov. Moderaterna har nominerat 

Ann Ahlbin (MG) till biträdande överförmyndare. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Marcus Jeppsson (MG) yrkar bifall till förslaget. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 20 mars 2020 

 Moderaternas nominering, inkom den 20 mars 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Lön 

Osby kommun 

Länsstyrelsen 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/21 

 

§ 19    
 

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande gällande 
webbsända fullmäktigesammanträden från Stefan 
Wiloboken (SD) 
Dnr: KS 2020/00968 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Wiloboken (SD) har lämnat in en enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om 

att införa webbsända fullmäktigesammanträden. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat in 

ett skriftligt svar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 23 mars 2020 

 Enkel fråga, inkom den 23 mars 2020 

 Svar på enkel fråga, inkom den 25 mars 2020 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/21 

 

§ 20    
 

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande gällande 
deltagande i politiskt sammanträde på distans från Stefan 
Wiloboken (SD) 
Dnr: KS 2020/00979 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Wiloboken har lämnat in en enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande gällande 

deltagande i politiska sammanträden på distans. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat in 

ett skriftligt svar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 23 mars 2020 

 Enkel fråga, inkom den 23 mars 2020 

 Svar på enkel fråga, inkom den 25 mars 2020 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-03-26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/21 

 

§ 21 
 

Motion - Familjecentral i Knislinge 
Dnr: KS 2020/01045 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Svensson (S) har som tjänstgörande ersättare vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 26 mars 2020 lämnat in en motion om inrättande av en familjecentral i Knislinge.  

 

Svaret på en motion måste dock beredas av Kommunstyrelsen innan Kommunfullmäktige 

kan besluta i frågan. 
 

Yrkanden på sammanträdet 
Lena Svensson (S) yrkar att motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Lena Svensson (S). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med Lena Svenssons (S) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 
- Motion från Lena Svensson, inkom den 26 mars 2020 
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