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Ärendeförteckning 

 

§ 28 Reviderad Mål- och resultatplan 2021 med 

flerårsplan 2022-2023 

  

§ 29 Godkännande av årsredovisning och fråga om 

ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet 

AV Media Skåne 

  

§ 30 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2019 

  

§ 31 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse 

2019 

  

§ 32 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar 

inom utmaningsområde Kunskap och kompetens 

2019 

  

§ 33 Svar på motion - Sommarjobb från Sven-Arne 

Persson (S) 

  

§ 34 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

gällande sommarlov från Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

§ 35 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 

våld mot kvinnor från Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

§ 36 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 

likabehandling av ärenden från Ann-Sofie Lod Stolpe 

(SD) 

  

§ 37 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

gällande grönytor från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

  

§ 38 Val av Niclas Malmberg (S) som ersättare i 

Valnämnden efter Tommy Johansson (S) 

  

§ 39 Val av Tommy Johansson (S) som ledamot och vice 

ordförande i Valnämnden efter Lena Nilsson (S) 
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§ 40 Val av Göran Svensson (SD) som ledamot i 

Valnämnden efter Roberto Fumei (SD) 

  

§ 41 Val av Göran Svensson (SD) som ersättare i 

Kommunstyrelsen efter Roberto Fumei (SD) 

  

§ 42 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige, Johanna Lüddeckens (S) 

  

§ 43 Val av Sandra Frostensson (S) som ersättare i 

Kommunstyrelsen efter Johanna Lüddeckens (S) 

  

§ 44 Meddelanden till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för redovisning i maj 2020 

  

§ 45 Meddelanden till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för redovisning i juni 2020 

  

§ 46 Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige, 

styrelsen och nämnder har att förrätta i juni 2020 
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Tid och plats: 

 

Onsdag den 17 juni 2020, klockan 18:30-20:10 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Sven Bolling, kommunrevisor 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Andréas Söderlund (M) och Lena Dahl Wahlgren (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 24 juni 2020 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

28 - 46 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande 

 

 

 

Ordförande 

Erling Emsfors (M), (§§ 28-30, 32-46) 

 

 

 

Anders Bengtsson (S), (§§ 31) 

  

Justerare 

 

 

 

 

Justerare 

Andréas Söderlund (M) 

 

 

 

 

Lena Dahl Wahlgren (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-24 

Datum då anslaget tas ned 2020-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande ledamöter § 33 § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X  X        

M Patrik Thygesson X  X        

M Martin Skagerholm           

M Erling Emsfors X  X        

M Siv Larsson           

M Daniel Jönsson X  X        

M Andréas Söderlund X  X        

M Sofia Sommer           

M Camilla Dahlström X  X        

M Stefan Mellblom X  X        

M Ulf Gabrielson           

M Jon Marin           

M Inger Mattsson           

M Monika Bolling X  X        

S Anders Bengtsson X   X       

S Lena Dahl 

Wahlgren 

X   X       

S Sven-Arne Persson X   X       

S Kristin Johansson X   X       

S Lars-Stellan Jönsson           

S Johanna 

Lüddeckens 

          

S Miklos Liewehr           

KD Magnus Nilsson X  X        

C Esbjörn Svensson X  X        

C Olof Lindqvist           

V Roland Nilsson X   X       

MG Ann Ahlbin           

SD Pierre Persson           

SD Ann-Sofie Lod 

Stolpe 

X  X        

SD Lennart Ekström X  X        

SD Lars Persson           

SD Stefan Wiloboken X  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 Johan Ekstrand           

M Berth Svensson           
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M Rickard Pedersen           

M Tobias Bosson           

S Susanne Karlsson           

S Niclas Malmberg           

S Lena Svensson           

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 X        

MG Tommy Axelsson           
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§ 28 
 

Reviderad Mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022- 
2023 
Dnr: KS 2020/01081 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Skattesatsen för kommunalskatt fastställs till 20:99 per skattekrona för år 2021.  

 Förslaget till mål- och resultatplan för 2021-2023, inklusive resultatmål och 

resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes- och 

balansbudget, fastställs. 

- Kommunstyrelsen får rätt att under 2021 nyupplåna totalt 220 miljoner kronor.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade Mål- och resultatplanen för 2020-2023 uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos (2020-04-29), justeras för volymförändringar, pris- och löneökningar 

samt kapitalkostnader. 

 

Resultatindikatorn ”Andel hushåll med ekonomiskt bistånd, %” revideras. Den nya 

beräkningen bygger på rullande-12 månaders medelvärde istället för på en enstaka månad. 

Resultatindikatorn kan därmed följas löpande samtidigt som det i bokslutet kan användas ett 

årsmedelvärde för att redovisa hela årets resultat. Förändringen innebär att utgångsläget för 

2018 ändras från 2,6 % till 3,1 %. Målnivån för år 2023 på 2,3 % ändras däremot inte.  

 

I januari 2019 började förändringar i lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning att gälla. Lagen kompletterades i december 2019. I lagen uttrycks att kommunens 

förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 

ekonomisk hushållning enligt kommunallagens 11 kap har uppnåtts. Lagen stadgar vidare att 

om kommunen ingår i en koncern skall förvaltningsberättelsen innehålla samma uppgifter för  

koncernen. Lagen ställer därmed krav på att riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall tas 

fram för hela koncernen. Ett finansiellt mål för den samlade koncernen har därför utarbetats: 

 

- Koncernens soliditet inkl pensionsåtagande ska uppgå till minst 25%. 

 

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och 

visar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög soliditet 

innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet innebär en högre risk. Nivån på soliditeten är 
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beroende av investeringstakt, upplåning, andra skuldförändringar och inte minst det 

ekonomiska resultatet. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) och Marcus Jepsson (MG) yrkar båda bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 31 mars 2020 

 Reviderad mål- och resultatplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 27 maj 2020 § 27 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 juni 2020 § 52 
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§ 29 
 

Godkännande av årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet 
för direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne 2019 
Dnr: KS 2020/01301 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar direktionen för AV 

Media Skåne och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

Daniel Jönsson (M) och Sven-Arne Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 

av ärendet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger och elever 

inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av 

läromedel. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes 

direktion ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Revisorerna bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, liksom att direktionens 

interna kontroll varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att medlemskommunerna 

beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

liksom att årsredovisning för 2019 för AV Media Skåne godkänns. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 18 maj 2020 

 Hemställan om ansvarsfrihet 

 Revisionsberättelse 

 Årsredovisning 

 Granskning av årsbokslut 
 
 

Beslutet skickas till: 

AV Media i Skåne, Revisorerna i Östra Göinge 
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§ 30 
 

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd 2019 
Dnr: KS 2020/01326 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2019 för Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd och dess enskilda ledamöter i enlighet med revisorernas 

tillstyrkan. 

Daniel Jönsson (M) och Sven-Arne Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 

av ärendet. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd är samordnare för tillgång på tekniska hjälpmedel i de 

kommuner som bildat den gemensamma nämnden, med Kristianstads kommun som 

värdkommun. Revisionen av nämndens arbete utförs av Kommunrevisionen i varje 

samverkande kommun, och endast fullmäktige kan beslut att anmärka på eller vägra 

ansvarsfrihet för de ledamöter denne utsett i nämnden. 

 

För år 2019 har Kommunrevisionen i Östra Göinge kommun liksom tidigare år förlitat sig på 

Kommunrevisionen i Kristianstads bedömning, och tillstyrker därmed ansvarsfrihet för 

hjälpmedelsnämnden. Revisionen konstaterar däremot att det liksom tidigare år saknas 

uppgifter om hur nämnden ska hantera sitt överskott. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterat den 26 maj 2020 

 Revisionsberättelse från Kommunrevisionen i Kristianstads kommun, inkom den 22 

april 2020 

 Revisionsberättelse från Kommunrevisionen i Östra Göinge kommun, inkom den 25 

maj 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
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§ 31 
 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse 2019 
Dnr: KS 2020/01765 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ansvarsfrihet beviljas för Sydarkiveras förbundsstyrelsen för år 2019. 

 Årsredovisning för år 2019 godkänns. 

 

Erling Emsfors (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sydarkivera är ett sydsvenskt kommunalförbund med ansvar för att hantera gemensamma 

arkivfrågor. Fullmäktige i de kommuner och regioner som tillsammans bildar 

kommunalförbundet Sydarkivera ska varje år pröva ansvarsfrågan för förbundsstyrelsen. De 

förbundsrevisorer som utsetts av förbundsfullmäktige lämnar förslag om tillstyrkan eller 

avstyrkan av ansvarsfrihet till medlemskommunernas fullmäktige. 
 

Förbundsrevisionen finner att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande, räkenskaperna är rättvisande, den interna kontrollen tillräcklig och 

årsredovisningen i enlighet med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

förbundsfullmäktige satt. Sakkunnig revisor har bedömt att årsredovisningen i huvudsak är i 

enlighet med gällande regelverk, och de avvikelser som finns är av mindre karaktär. 

Förbundsrevisionen föreslår att förbundsstyrelsen tillstyrks ansvarsfrihet för år 

2018, och förvaltningen ser inga skäl att frångå denna bedömning 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 12 juni 2020 

 Förbundsfullmäktiges beslut den 12 juni 2020 § 1 

 Revisionsberättelse gällande Förbundsstyrelsen från Förbundsrevisionen 

 Granskningsrapport från PWC 

 Årsredovisning 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 32 
 

Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 
utmaningsområde Kunskap och kompetens 2019 
Dnr: KS 2020/00117 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Analysrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig 

målprocess beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade 

och var de är antagna. Kommunfullmäktige har antagit en Mål- och resultatplan 

som gäller under fyra år. I denna lyfts utmaningsområden/prioriterade områden 

fram och till dessa områden kopplas sedan av Kommunfullmäktige beslutade 

programhandlingar och av Kommunstyrelsen beslutade strategier. För att följa 

upp dessa områden tas det fram verksamhetsrapporter som underlag för politiska 

analyser. Verksamhetsrapporten rörande Kunskap och kopetens överlämnades till 

resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys 

utifrån uppställda mål och inriktningar. 

 

Beslutsunderlag 
- Analys av politiska målsättningar inom utmaningsområde Kunskap och kompetens 

- Verksamhetsrapport Kunskap och kompetens 

- Resultatutskottets förslag, daterat den 25 mars 2020 § 3 

- Kommunstyrelsens beslut, daterat den 14 april 2020 § 34 
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§ 33 
 

Svar på motion - Sommarjobb från Sven-Arne Persson (S) 
Dnr: KS 2020/01300 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Persson (S) har väckt en motion med förslag om att alla ungdomar i Östra Göinge 

i åldrarna 16-18 år ska erbjudas sommarjobb. Motionen ingavs vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-04-29.  

 

Frågan om sommarjobb har varit aktuell tidigare, precis som motionären skriver. Antalet 

kommunala sommarjobb utökades därför både sommaren 2016 och sommaren 2018. Vid 

båda tillfällena efter beslut och medelsanvisning av kommunfullmäktige i juni 2015 

respektive 2017, dvs. ett år före det att antalet sommarjobb skulle utökas.  

 

Sedan sommaren 2019 erbjuder kommunen ännu flera sommarjobb än de etthundra som 

kommunfullmäktige beslutat. Men för innevarande år har svårigheterna att bibehålla antalet 

sommarjobb varit betydande pga. den pågående pandemin. Ungdomar under 18 år kan i år 

inte sommarjobba i omsorgs- eller måltidsverksamheterna. Trots detta kommer kommunen 

även i år att kunna erbjuda fler är etthundra platser. Det har blivit möjligt genom ett mycket 

ambitiöst arbete vid förvaltningens arbetsmarknadsenhet. Totalt kommer ca 135 sommarjobb 

för ungdomar 16-18 år att erbjudas. 

 

Beslut om ytterligare sommar- eller feriejobb ska, precis som 2015 och 2017, tas i samband 

med mål- och resultatplanen för kommande år. Inget sådant förslag väcktes och inget sådant 

beslut fattades i fjol avseende sommaren 2020.  

 

Med anledning av ovanstående avslås motionen. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar ändring på styrelsens förslag, att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer styrelsens förslag mot Sven-Arne Perssons (S) ändringsyrkande och 

finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag att motionen avslås. 

 

Sven-Arne Persson (S) begär omröstning. 

 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 14/27 

 

 

Omröstning 
Ordföranden förklarar att den som är för styrelsens förslag att avslå motionen röstar JA och 

den som är för Sven-Arne Perssons (S) ändringsyrkande att bifalla motionen röstar NEJ. 

 

Ordföranden finner att det med siffrorna 14 för JA och 5 för NEJ har fullmäktige beslutat i 

enlighet med styrelsens förslag att motionen avslås. 

 
Reservationer 
Lena Dahl Wahlgren, Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Kristin Johansson (samtliga 

S) och Roland Nilsson (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut.   

  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse förvaltningsledning, daterad den 22 maj 2020 

 Motion från Sven-Arne Persson (S), inkom den 27 april 2020 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 maj 2020 § 57 
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§ 34 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande gällande 
sommarlov från Lena Dahl Wahlgren (S) 
Dnr: KS 2020/01744 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Dahl-Wahlgren (S) har lämnat in en interpellation kring sommarlovsaktiviteter i Östra 

Göinge kommun till Kommunstyrelsens ordförande. Denne har kommit in med ett skriftligt 

svar. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 16 juni 2020 

- Interpellation 

- Svar på interpellation 
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§ 35 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om våld 
mot kvinnor från Lena Dahl Wahlgren (S) 
Dnr: KS 2020/0167 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Dahl-Wahlgren (S) har lämnat in en interpellation kring våld mot kvinnor i Östra 

Göinge kommun till Kommunstyrelsens ordförande. Denne har kommit in med ett skriftligt 

svar. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 16 juni 2020 

- Interpellation 

- Svar på interpellation 
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§ 36 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 
likabehandling av ärenden från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Dnr: KS 2020/01442 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) har lämnat in en interpellation kring likabehandling av ärenden i 

Östra Göinge kommun till Kommunstyrelsens ordförande. Denne har kommit in med ett 

skriftligt svar. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 16 juni 2020 

- Interpellation 

- Svar på interpellation 
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§ 37 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande gällande 
grönytor från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Dnr: KS 2020/01590 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ärendet avskrivs från vidare handläggning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) har lämnat in en interpellation kring grönytor i Östra Göinge 

kommun till Kommunstyrelsens ordförande. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) yrkar ändring på ordförandens förslag med att "ärendet avskrivs 

från vidare handläggning" då hon drar tillbaka interpellationen utifrån att svar på frågorna i 

den redan meddelats i Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett ändringsyrkande från 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD). 

Ordföranden ställer förslaget och yrkandet mot varandra och finner att fullmäktige bifaller 

Ann-Sofie Lod Stolpes (SD) ändringsyrkande. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad 

- Interpellation, inkommen 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/27 

 

§ 38 
 

Val av Niclas Malmberg (S) som ersättare i Valnämnden 
efter Tommy Johansson (S) 
Dnr: KS 2020/01731 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tommy Johanssons (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i Valnämnden godtas. 

 Niclas Malmberg (S) utses till ersättare i Valnämnden under återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Johansson (S) har nominerats till uppdraget som ledamot och vice ordförande i 

Valnämnden. Som ett led i detta har han avsagt sig det nuvarande uppdrag som ersättare i 

nämnden. Socialdemokraterna har nominerat Niclas Malmberg (S) som ersättare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 juni 2020 

 Avsägelse, inkom den 9 juni 2020 

 Nominering, inkom den 3 juni 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/27 

 

§ 39 
 

Val av Tommy Johansson (S) som ledamot och vice 
ordförande i Valnämnden efter Lena Nilsson (S) 
Dnr: KS 2020/00916 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tommy Johansson (S) utses till ledamot och vice ordförande i Valnämnden efter Lena 

Nilsson (S) under återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Nilsson (S) avsade sig den 15 mars 2020 uppdrag som ledamot och vice ordförande i 

Valnämnden. Avsägelsen godtogs av fullmäktige den 26 mars 2020 § 15. Socialdemokraterna 

har nominerat Tommy Johansson (S) som dennes efterträdare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 juni 2020 

 Nominering, inkom den 3 juni 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/27 

 

§ 40 
 

Val av Göran Svensson (SD) som ledamot i Valnämnden 
efter Roberto Fumei (SD) 
Dnr: KS 2020/01475 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Roberto Fumeis (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden godtas. 

 Göran Svensson (SD) utses till ledamot i Valnämnden under återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Roberto Fumei (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Valnämnden. Fullmäktige har nu 

att bedöma avsägelsen och utse en efterträdare om den godtas. Sverigedemokraterna har 

nominerat Göran Svensson (SD) som efterträdare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 juni 2020 

 Avsägelse, inkom den 13 maj 2020 

 Nominering, inkom den 25 maj 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/27 

 

§ 41 
 

Val av Göran Svensson (SD) som ersättare i 
Kommunstyrelsen efter Roberto Fumei (SD) 
Dnr: KS 2020/01475 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Roberto Fumeis (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen godtas. 

 Göran Svensson (SD) utses till ersättare i Kommunstyrelsen under återstoden av 

mandatperioden 2018-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Roberto (SD) Fumei har avsagt sig sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har nu att 

bedöma hans avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen och utse en ersättare. 

Sverigedemokraterna har nominerat Göran Svensson (SD). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 juni 2020 

 Avsägelse, inkom den 13 maj 2020 

 Nominering, inkom den 25 maj 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/27 

 

§ 42 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, 
Johanna Lüddeckens (S) 
Dnr: KS 2020/01478 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Johanna Lüddeckens (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige 

godtas.  

 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne Län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Lüddeckens (S) har begärt att lämna samtliga politiska uppdrag i Östra Göinge 

kommun. Kommunfullmäktige har att ta ställning till avsägelsen och begära ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen om den godtas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad 9 juni 2020 

 Avsägelse, inkom den 13 maj 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 

 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 24/27 

 

§ 43 
 

Val av Sandra Frostensson (S) som ersättare i 
Kommunstyrelsen efter Johanna Lüddeckens (S) 
Dnr: KS 2020/01478 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Johanna Lüddeckens (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen 

godtas. 

 Sandra Frostensson (S) utses till ersättare i Kommunstyrelsen under återstoden av 

mandatperioden 2018-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Lüddeckens (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har att 

bedöma avsägelsen från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen och utse en ersättare om 

den godtas. Socialdemokraterna har nominerat Sandra Frostensson (S). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 juni 2020 

 Avsägelse, inkom den 13 maj 2020 

 Nominering, inkom den 3 juni 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 25/27 

 

§ 44 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 8 maj 2020 

 Inkomna synpunkter i april 2020 

 Hyresgästföreningen - Goda grannar – initiativ under COVID-19 

 Kommunrevisionen i Kristianstad – granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

 Östra Göinge Renhållnings AB – styrelseprotokoll 2020-03-25 

 Kommunassurans Syd AB – Kallelse till årsstämma 2020-05-07 

 Svenska ridsportsförbundet gällande COVID-19 

 Skåne Blekinge Vattentjänst AB – Redovisning mars 2020 

 IT-kommuner i Skåne AB – kallelse till stämma 2020-05-05 

 Skåne Nordost – kallelse 2020-04-24 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 26/27 

 

§ 45 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
för redovisning i juni 2020 
Dnr: KS 2019/00016 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 1 juni 2020 

 Sveriges Kommuner och Regioner - Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner 

och Regioner 

 Sveriges Kommun och Regioner - Sammanträdesplan för 2021 

 Individuell Människohjälp - Nio hinder och 150 förslag på lösningar 

 SBVT – Kallelse till styrelsemöte 2020-06-02 

 Energimarknadsinspektionen - Nätkoncession för befintlig linje 

 Sydarkivera - Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 

 Arbetsförmedlingen - generaldirektör informerar om myndighetens prioriteringar i 

krisen 

 Studieförbunden - Studieförbunden finns där för kommuninvånarna under 

Coronaepidemin och efter 

 Inera AB – kallelse till årsstämma 2020-06-17 

 SBVT – Redovisning april 2020 

 Kommunassurans Syd – Årsredovisning 2019 

 Inkomna synpunkter i maj 2020 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2020-06-17 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 27/27 

 

§ 46 
 

Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige, styrelsen 
och nämnder har att förrätta i juni 2020 
Dnr: KS 2020/00030 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande vakanser finns i dagsläget: 

 

Organ  Uppdrag  Parti som ska nominera 
Sparbanksstiftelsen Huvudman  Centerpartiet   

Glimåkra 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 11 juni 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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