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Tid och plats 
 

Torsdag den 28 januari 2021, klockan 18:30-20:42, Folkets Hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter 
och ersättare 

Se närvarolista på sida 4. 

  
  
Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef 

Sandra Mowide, kommunsekreterare 
Ademir Salihovic, nämndsekreterare 

  
Justerare Ulf Gabrielson (M) och Miklos Liewher (S) 
  
Justeringens utförande Justeringen äger rum den 2 februari 2021 i kommunhuset i Broby. 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter 

  
Paragrafer 

 
1 - 11 

  

Sekreterare Sandra Mowide 
  

Ordförande Erling Emsfors (M) 
  

Justerare Ulf Gabrielson (M)                Mikos Liewher (S) 
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Anslag om justering 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-04 

Datum då anslaget tas ned 2021-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Sandra Mowide 
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Närvaro och omröstningslista 
 
 

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 

När-
varo 

§ 3 
Ja= KS förslag 
Nej = Wilobokens 
yrkande  

§ 4 
Ja = KS förslag 
Nej = Svenssons 
yrkande 

  Ja Nej Ja Nej 
Patric Åberg (M) X X  X  
Martin Skagerholm (M) X X  X  
Erling Emsfors (M), ordf X X  X  
Siv Larsson (M) X X  X  
Daniel Jönsson Lyckestam 
(M) X X  X  

Andréas Söderlund (M) X X  X  
Ulf Gabrielson (M) X X  X  
Gordon Liljegren (M) X X  X  
Anders Bengtsson (S) X X   X 
Lena Svensson (S) ersätter 
Lena Dahl Wahlgren (S) X X   X 

Sven-Arne Persson (S) X X   X 
Kristin Johansson (S) X X   X 
Lars-Stellan Jönsson (S), 
2:e vice ordf X X   X 

Miklos Liewehr (S) X X   X 
Magnus Nilsson (KD) X X  X  
Olof Lindqvist (C), 1:e vice 
ordf. X X  X  

Roland Nilsson (V) X X   X 
Marcus Jeppson (MG) 
ersätter Ann Ahlbin (MG) X X  X  

Lennart Ekström (SD) X  X X  
Lars Persson (SD) X  X X  
Stefan Wiloboken (SD) X  X X  
Totalt 21 18 3 14 7 
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Information från ordföranden 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige om aktuella frågor i 
kommunen. På dagens sammanträde informeras bland annat kommunfullmäktige om 
följande: 

• Presidiet kommer att upprätta ett förslag till en ny tillfällig beredning avseende 
området skola. Förslaget på beredningens innehåll och sammansättning kommer att 
skickas ut till gruppledarna inom kort. I samband med det även skickas ut en till 
grupperna om att dem ska nominera vilka de önskar ska delta i beredningen utifrån 
det förslag som presenteras.  

• Fullmäktiges ordförande presenterar den nya kommunsekreteraren Sandra Mowide. 
• På fullmäktiges möte i februari kommer förvaltningen att hålla en utbildning om 

deltagande på distans samt informationssäkerhet och GDPR. 
• Fullmäktiges ordförande uppmanar ledamöter och övriga närvarande att hålla avstånd 

till varandra i salen för att minimera risken för smittspridning. Det är särskilt viktigt 
att tänka på avståndet oss emellan i samband med att församlingen ska lämna salen 
genom de två utgångarna som finns.  
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Redovisning från revisorerna om grundläggande granskning  
 
Kommunrevisionens ordförande, Staffan Eriksson, informerar kommunfullmäktige om de 
grundläggande granskningar som revisionen genomförde under förra året. Fullmäktige 
informeras bland annat om följande granskningar: 

• Förebyggande insatser till äldre 
• Miljötillsyn enligt tillsynsplan för 2019/2020 
• Genomförande av EU-val 2019 
• Rätten till heltid 
• GDPR 
• Konstinventering 
• VA-fonden 
• Skolplikten 
• Hjälpmedelsnämnd Östra Skåne (HÖS) 
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§ 1 
 

Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport av Vägen 
till arbete 
Dnr: KS 2020/02907 

Kommunfullmäktiges beslut 
− Kommunstyrelsens politiska analys läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
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 2020 - 23 som gäller under fyra år. I 
denna lyfts 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.  
 
På dagens sammanträde presenterar Daniel Jönsson-Lyckestam (M) kommunstyrelsens 
analys av verksamhetsrapporten av Vägen till arbete samt de slutsatser de har dragit i och 
med den analysen.  
 

Beslutsunderlag 
− Resultatutskottets beslut 2020-12-16 
− Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 10 december 2020 
− Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport Vägen till arbete 
− Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11 
− Verksamhetsrapport Vägen till arbete 

 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Verksamhetsområdeschefer  
VD Göingehem AB 
Ekonomichef 
HR 
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§ 2 
 

Internbudget för politiken 2021 
Dnr: KS 2020/02829 

Kommunfullmäktiges beslut: 
− Föreslagen fördelning av politikens budget 2021 fastställs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Politikens budget för år 2021 är på totalt 7 882 000 kronor. Den är uppräknad med 196 000 
kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som avser partistöd, 
fasta arvoden och sammanträdesersättningar. Föreligger förslag om att politikens budget 
fördelas enligt följande: 

Kommunfullmäktige: 3 067 000 kr 

Kommunstyrelsen: 4 209 000 kr 

Tillsyns- och tillståndsnämnden: 474 000 kr 

Överförmyndaren: 89 000 kr 

Valnämnden: 44 000 kr 

Totalt 7 882 000 kr 

Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för: 
Revision: 968 000 kr 
Partistöd: 506 000 kr 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 29 oktober 2020 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 3 
 

Svar på motion gällande avståndstagande av IS-återvändare 
Dnr: KS 2019/00653 

Kommunfullmäktiges beslut: 
− Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige har inlämnat gemensamt underteck-
nad motion om att Östra Göinge kommun ska förklara den som deltagit i terrorhandlingar ej 
önskvärd i kommunen och vidare att kommunen ska prioritera sina invånares säkerhet och ta 
ställning för IS offer i stället för dess banemän samt att kommunen stoppar eller motarbetar 
all form av försörjningsstöd till återvändare som deltagit i terrorhandlingar. 
 
Överväganden och bedömningar med anledning av motionen 
Beredningen av motionen avser enbart huruvida de åtgärder som föreslås är förenliga med 
gällande lagstiftning eller ej. 
 
Bedömningen är att det inte förenligt med det kommunala uppdraget, eller den kommunala 
kompetensen, att göra uttalanden eller ställningstaganden i olika frågor, till exempel om vem 
som är önskvärd eller inte önskvärd i en kommun. Och även om fullmäktige skulle göra ett 
sådant uttalande finns inga lagliga möjligheter för en kommun att hindra individer att flytta 
till kommunen, oavsett hur angelägna de tänkta skälen, att neka rätten till inflyttning, kan 
vara.  
 
Det finns inte heller några lagliga möjligheter att neka försörjningsstöd till individer på de 
grunder som förslås i motionen.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i skriften ”Att hantera våldbejakande extremism 
- Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen” beskrivit vad som gäller avseende rätt 
till ekonomiskt bistånd för återvändare som kan ha stridit för IS eller andra våldsbejakande 
islamistiska grupperingar.   
 
SKR:s bedömningar sammanfattas i nedanstående punkter: 
 

• Av socialtjänstlagens 4 kap. 1 § framgår att den som inte själv kan tillgodose sina be-
hov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning och livsföring i övrigt. Men rätten till bistånd är inte ovillkorlig. Den 
enskilde måste göra vad den kan för att själv tillgodose sina behov. Han eller hon 
måste till exempel finnas tillgänglig för att söka arbete, delta i verksamhet eller dylikt 
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som anvisas av till exempel Arbetsförmedlingen och godta anvisat erbjudande. Om 
individen avbryter sin planering genom att till exempel resa utomlands, eller vidtar 
andra åtgärder som försämrar möjligheten att bli självförsörjande eller försenar inträ-
det på arbetsmarknaden kan det påverka rätten till ekonomiskt bistånd.  

 
• Biståndssökande har även skyldighet att planera sin ekonomi i sådana situationer där 

det finns anledning att räkna med att han eller hon kan komma att sakna medel till sin 
försörjning.  Kraven på ekonomisk planering kan vara särskilt angeläget när man 
återvänder till Sverige efter en längre tids vistelse utomlands. En person som har varit 
utomlands kan för socialtjänsten behöva redovisa hur han eller hon har kunnat bekosta 
resan samt uppehället. Även inkomster som förvärvats och förbrukats innan bistånd-
ansökan kan i vissa fall beaktas vid biståndsbedömningen.  

 
• SKR framhåller avslutningsvis att bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd all-

tid är individuell och hänsyn kan tas till bl.a. vilka faktiska förutsättningar individen 
har haft att planera för sin försörjning samt om personen har ansökt om ekonomiskt 
bistånd tidigare eller söker sådant bistånd för första gången. 
 

Yrkanden 
1. Stefan Wiloboken (SD) yrkar bifall till motionen. 
2. Miklos Liewher (S), Anders Bengtsson (S) och Daniel Jönsson-Lyckestam (M) yrkar 

avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar fullmäktige om det är rätt uppfattat att fullmäktige har två förslag att ta 
ställning till; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Stefan Wilobokens (SD) 
yrkande om att bifalla motionen.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Votering begärs. 
 
Votering 
Ordföranden instruerar fullmäktige att en Ja-röst är en röst på kommunstyrelsens förslag och 
att en Nej-röst är en röst på Stefan Wilobokens (SD) yrkande. 
 
Efter genomförd votering finner ordföranden, med 18 Ja-röster mot 3 Nej-röster, att 
fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Det exakta utfallet av voteringen finns i närvaro- och omröstningslistan på sida 4 i 
protokollet.   
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Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelsen Stabsavdelningen, daterad den 4 november 2020 
− Motion från Lennart Ekström (SD), Ann-Sofie Stolpe (SD), Lars Persson (SD), Stefan 

Wiloboken (SD), Pierre Persson (SD). 
 
Beslutet skickas till: 
Gruppledare för Sverigedemokraterna 
Handläggaren 
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§ 4 
 

Svar på motion - Lagen om valfrihet, LOV från Lena 
Svensson (S) 
Dnr: KS 2020/03114 

Kommunfullmäktiges beslut: 
− Motionen avslås.  

Reservation 
Anders Bengtsson (S), Lena Svensson (S), Sven-Arne Persson (S), Kristin Johansson (S), 
Lars-Stellan Jönsson (S), Miklos Liewher (S) och Roland Nilsson (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Svensson (S) har väckt motion med förslag om att avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) 
inom hemtjänsten i Östra Göinge. Motionen ingavs vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-11-26.  
 
Sedan den 1 januari 2012 har Göingebor som beviljats hemtjänstinsatser haft rätten att själva 
välja utförare. Det har varit möjligt genom att kommunen tillämpat LOV och att ett antal 
företag ackrediterats som godkända utförare av hemtjänst. De allra flesta hemtjänstkunderna 
har valt kommunen.  
 
Socialstyrelsens kvalitetsmätningar visar tydligt att såväl kommunen som de privata utförarna 
gjort ett utmärkt arbete. Östra Göinges hemtjänstkunder är sedan flera år bland de mest nöjda 
i både Skåne och Sverige. Det ska vi vara stolta över, precis som motionären skriver. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att uppdra till kommunchefen att låta genomlysa 
ledning och styrning av hemtjänsten. Arbetet, som ska vara avslutat under första kvartalet 
2021, kommer att omfatta bl a bedömning och beslut om bistånd, resursfördelning till och 
verkställighet av insatser samt uppföljning av resultat och kvalitet. Med anledning av genom-
lysningen beslutade kommunfullmäktige 2020-11-26 att pausa LOV-ackreditering av 
hemtjänst-företag, som längst till 2021-04-30.  
 
Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är att kommunens egen hemtjänst under en lång 
följd av år haft stora problem att få kostnaderna att möta intäkterna. De styrmedel som 
tillämpats inom verksamheten måste därför genomlysas för att eventuellt förändras. Detta 
alldeles oavsett LOV-systemet. 
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Motionären blandar tyvärr ihop frågan om hemtjänstkundernas möjlighet att välja utförare i 
ett LOV-system med det sätt på vilket verksamheten styrs. En sådan koppling finns nämligen 
inte. Tvärtom. LOV är en lag medan verksamhetsstyrningen är en fråga för kommunen. 
 
Motionären påstår att ”det är internationellt känt att ju mer marknad desto mer byråkrati”, 
vilket underförstått innebär högre kostnader. Det är ett intressant påstående som saknar all 
faktaunderbyggnad och som därför inte kan användas som argument för att förhindra 
hemtjänstens kunder rätten att välja utförare.   
 
Med anledning av ovanstående föreslås motionen avslås. 
 
Yrkanden 

1. Lena Svensson (S) och Miklos Liewher (S) yrkar bifall till motionen. 
2. Magnus Nilsson (KD), Patric Åberg (M) och Ulf Gabrielson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar fullmäktige om det är rätt uppfattat att fullmäktige har två förslag att ta 
ställning till; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen samt Lena Svenssons (S) m.fl. 
bifallsyrkande till motionen. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Votering begärs. 
 
Votering 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på Lena Svenssons (S) m.fl.  bifallsyrkande till 
motionen.   
 
Efter genomförd votering finner ordföranden, med 14 Ja-röster mot 7 Nej-röster, att 
fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 
− Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 § 2 
− Planeringsutskottets beslut 2020-12-16 § 62 
− Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 8 december 2020 

 
Beslutet skickas till: 
Lena Svensson (S) 
Gruppledare för Socialdemokraterna 
Handläggaren 
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§ 5 
 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
anläggningsregister  
Dnr: KS 2020/02954 

Kommunfullmäktiges beslut: 
− Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport läggs till handlingarna. 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalde revisorn Sven Bolling har genomfört en granskning av rutiner för hantering 
av materiella anläggningstillgångar. Den övergripande bedömningen är att kommunen, i allt 
väsentligt, har ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa att anläggningsregistret 
uppdateras löpande. Dock lämnas nedanstående rekommendationer.  
 
Riktlinjerna behöver förtydligas med följande innehåll. 

- Att rutinen för utrangering av inventarier förtydligas.  
Svar: I samband med avstämningen av anläggningsregistret behöver även en 
granskning av inventarier ske. Inventarier som inte finns kvar ska utrangeras. På så 
sätt säkerställs att inventarielistan är korrekt.   
  

- Att det vid till exempel fastighetsavyttring sker en inventering av vilka inventarier 
som avyttras och vilka som flyttas till annan fastighet/avdelning.  
Svar: Vid löpande avstämningar ska respektive projektägare i samråd med 
ekonomienheten diskutera eventuella fastighetsförsäljningar/avyttringar med 
tillhörande inventarier, om de ska avyttras eller flyttas. Alla fastigheter är indelade i 
huvudobjekt vilket innebär att respektive anläggning kan flyttas och bokföras under 
rätt huvudobjekt vid eventuella förflyttningar. 

 
- Att det i rutinen tydliggörs verksamhetschefernas ansvar för anläggningsregistret 

Svar: Avskrivningskostnader belastar den enhet där investeringen är genomförd och 
vid ansvarskonteringen kommer det framgå vilken verksamhetsområdeschef som är 
ansvarig. 

 
I det aktuella anläggningsregistret framhåller revisionen: 

- Att de inventarier som har ett värde mindre än ett ½ prisbasbelopp, och som är en 
komplettering till en tidigare inventarier, tydligt knyts till denna inventarie.  
Svar: Ekonomi kommer tillämpa detta från år 2021. 
 

- Att inventarier med ett värde under ett ½ prisbasbelopp kostnadsförs direkt.  
Svar: Ekonomi kommer inte kostnadsföra inventarier under ½ prisbasbelopp. Detta 
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då inventarier ska vara kvar i anläggningsregistret tills inventarierna ”försvinner”, då 
ska inventarierna utrangeras. 

 
Revisionen har tidigare påpekat i skrivelse till kommunstyrelsen att inventeringen av konst 
inte har fullföljts inom en rimlig tidsperiod  

- Att ansvaret för den interna kontrollen av konst blir tydligare, 
- Att den pågående inventeringen av konstföremål snarast blir färdigställd 

Svar: När det gäller inventeringen av konsten så är fokus på att hantera den konst som 
finns i kommunhuset inför omflyttning av personal och så småningom rivning av 
byggnaderna. Det handlar främst om att tillfälligt lagra konsten under byggtiden och 
därefter placera ut den i nya kommunhuset. Något slutdatum för kommunens totala 
inventering kommer inte att lämnas. På grund av rådande Corona-restriktioner kan till 
exempel äldreboenden inte besökas för inventering. 
 
Möjligheten att projektanställa en resurs ses nu över för att så fort det är praktiskt 
möjligt att komma in på samtliga anläggningar i kommunen. 
 
Parallellt med inventeringen är ett regelverk under framtagande, som bland annat ska 
beskriva och fastställa ansvarsförhållanden, rutiner för inköp, registrering, utplacering 
samt underhåll av konst.  
 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
− Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09 § 121 
− Tjänsteskrivelse ekonomi- och upphandlingsavdelningen, daterad den 12 november 

2020 
− Investeringsprocessen 
− Granskning av anläggningsregister avseende materiella anläggningstillgångar 2020-

09-14 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 17/22 

 

§ 6 
 

Anmälan av inkomna revisionsrapporter - Granskning av 
kommunens målstyrning och Granskning av beslutsunderlag 
Dnr: KS 2020/02958 

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. 
 
Till fullmäktiges sammanträde i januari 2021 har revisorerna anmält en genomförd 
granskning av kommunens målstyrning och granskning av beslutsunderlag.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, daterad den 12 januari 2021 
− Granskning av kommunens målstyrning 
− Granskning av beslutsunderlag 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 18/22 

 

§ 7 
 

Avsägelse från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) och val av Mikael 
Christersson (SD) som ny representant i den 
parlamentariska kommittén för framtagande av en ny 
Vision 
Dnr: KS 2021/00104 

Kommunfullmäktiges beslut 
− Ann-Sofie Lod Stolpes (SD) avsägelse som representant i den parlamentariska 

kommittén för framtagande av en ny Vision godtas. 

− Mikael Christersson (SD) väljs som ny representant för Sverigedemokraterna i den 
parlamentariska kommittén för framtagande av en ny Vision 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 september 2020 tillsatte kommunfullmäktige en parlamentarisk kommitté för 
framtagande av en ny Vision för Östra Göinge Kommun. Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) har den 
12 januari 2021 inkommit med en begäran om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
representant i kommittén.  
 
Sverigedemokraterna har istället nominerat Mikael Christersson (SD) som ny representant i 
kommittén.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 12 januari 2021 
− Nominering av ny representant i den parlamentariska kommittén för framtagande av 

en ny Vision, daterad den 12 januari 2021 
− Avsägelse av uppdrag i den parlamentariska kommittén för framtagande av en ny 

Vision, Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), daterad den 12 januari 2021 
 
Beslutet skickas till: 
Kommittén för framtagande av en ny Vision 
Gruppledare för Sverigedemokraterna 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Den ledamot som väljs i Ann-Sofies ställe 
Lön 
 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/22 

 

§ 8 
 

Val av nya lekmannarevisorer med anledning av Sven 
Bollings (M) avsägelse 
Dnr: KS 2020/02503 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande lekmannarevisorer för följande 
bolag/myndigheter/stiftelser: 

− Göingehem AB 
Staffan Eriksson som ordinarie och Jerker Kjellberg som ersättare. 

− Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) 
Jerker Kjellberg som ordinarie och Staffan Eriksson som ersättare. 

− Göingebygdens Trygga Hem 
Ingela Fridh som ordinarie och Staffan Eriksson som ersättare. 

− Kommunalförbundet Sydarkivera 
Ingela Fridh som ordinarie och Staffan Eriksson som ersättare 

− Kommunens stiftelser 
Ingela Fridh som ordinarie och Staffan Eriksson som ersättare 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Sven Bollings (M) avsägelse beslutade kommunfullmäktige den 22 
oktober 2020 att utse Staffan Eriksson som ny ordförande och Ingela Fridh som ny revisor i 
kommunrevisionen. Med anledning av denna förändring har nu kommunrevisionen inkommit 
med ett förslag om nya lekmannarevisorer.  
 

Beslutsunderlag 
− Protokoll från kommunrevisionen, daterad den 14 december 2020 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Göingehem AB 
Östra Göinge Renhållnings AB 
Göingebygdens Trygga Hem 
Kommunens stiftelser 
Lön 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/22 

 

§ 9 
 

Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige har att 
förrätta i januari 2021 
Dnr: KS 2021/00029 

Kommunfullmäktiges beslut 
−  Redovisningen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Följande vakanser finns i dagsläget: 
 
Organ Uppdrag Parti som ska nominera 

Sparbanksstiftelsen Glimåkra Huvudman Centerpartiet 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 14 januari 2021 

 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/22 

 

§ 10 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut: 
− Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 
sker inom både den egna verksamheten som i hela kommunkoncernen delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 
eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 
§ KL ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som 
bedrivs i kommunens företag. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 19 november 2020 
− Årsplan 2021 
− Inkomna synpunkter november 2020 

 
 
 
  



  

 

 
 
 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-01-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/22 

 

§ 11 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i januari 2021 
Dnr: KS 2020/03269 

Kommunfullmäktiges beslut: 
−  Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 
sker inom både den egna verksamheten som i hela kommunkoncernen delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 
eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 
§ KL ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som 
bedrivs i kommunens företag. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-01-08 
− Resultaträkning per november månad 2020 från Skåne Blekinge Vattentjänst, 2020-

12-15 
− Öppet brev från Vårdförbundet, 2020-12-14 
− Beslut från Tillsyns- och Tillståndsnämnden 2020-12-15 § 62 om Reviderad taxa för 

bygglovsverksamhet 
− Skrivelse och verksamhetsplan från Studieförbundet Bilda, 2020-12-22 
− Meddelande från SKR – Överenskommelse mellan staten och SKR om Välfärdsteknik 

med de äldre i fokus 2021, 2020-12-18 
− Inkomna synpunkter december 2020 

 
 
 
 


	Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport av Vägen till arbete
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Internbudget för politiken 2021
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet Politikens budget för år 2021 är på totalt 7 882 000 kronor. Den är uppräknad med 196 000 kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som avser partistöd, fasta arvoden och sammanträdesersättningar....
	Kommunfullmäktige: 3 067 000 kr
	Kommunstyrelsen: 4 209 000 kr
	Tillsyns- och tillståndsnämnden: 474 000 kr
	Överförmyndaren: 89 000 kr
	Valnämnden: 44 000 kr
	Totalt 7 882 000 kr
	Kommunfullmäktiges ram innefattar medel för: Revision: 968 000 kr

	Svar på motion gällande avståndstagande av IS-återvändare
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet

	Svar på motion - Lagen om valfrihet, LOV från Lena Svensson (S)
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet

	Svar på revisionsrapport - Granskning av anläggningsregister
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet Förtroendevalde revisorn Sven Bolling har genomfört en granskning av rutiner för hantering av materiella anläggningstillgångar. Den övergripande bedömningen är att kommunen, i allt väsentligt, har ändamålsenliga rutiner och r...

	Anmälan av inkomna revisionsrapporter - Granskning av kommunens målstyrning och Granskning av beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Avsägelse från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) och val av Mikael Christersson (SD) som ny representant i den parlamentariska kommittén för framtagande av en ny Vision
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Val av nya lekmannarevisorer med anledning av Sven Bollings (M) avsägelse
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Redovisning av fyllnadsval Kommunfullmäktige har att förrätta i januari 2021
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelande till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för redovisning i december 2020
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelanden till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i januari 2021
	Kommunfullmäktiges beslut:
	Sammanfattning av ärendet


