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Tid och plats: 

 

Torsdag den 26 november 2020, klockan 18:00-18:15, Blå Hallen, 

Göingeskolan 

 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Jenny Betsikokos (M), tjänstgörande ersättare 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Caroline Biltmo (C) 

Magnus Nilsson (KD), tjänstgörande ersättare 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare 

Göran Svensson (SD), tjänstgörande ersättare 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Roland Nilsson (V) 

 

  

Övriga närvarande: Ademir Salihovic, nämndsekreterare 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig 

Nermina Crnkic, Stabschef 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 26 november 2020 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

113 - 115 

  

Sekreterare Tomas Carvonen 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-26 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Tomas Carvonen 
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§ 113 
 

Renhållningsordning 2020 - 2030 
Dnr: KS 2020/00947 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för perioden år 2020 till 2030 

antas.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. 

Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 21 augusti 2020 

 Renhållningsordning 2020 – 2030 inklusive bilagor 

 Renhållningsföreskrifter (nu gällande)  

 Planeringsutskottets förslag den 26 augusti 2020 § 33 
 
 

Beslutet skickas till: 

Aida Prag, miljö- och hållbarhetschef 

Per Erlandsson, VD ÖGRAB 
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§ 114 
 

Deltagande på distans vid kommunfullmäktige och 
nämndssammanträden 
Dnr: KS 2020/03036 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Godkänna möjligheterna för deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och 

nämndsammanträden samt att ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.   

 I kommunfullmäktiges arbetsordning införs ett nytt stycke under § 14 med följande 

lydelse:  

”Kommunfullmäktige får om särskilda skäl föreligger sammanträda med en eller 

flera ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då 

kommunallagens villkor kan uppfyllas. Möjligheten att delta på distans avgörs av 

ordföranden.”  

 I kommunstyrelsens och nämndernas reglementen införs en ny paragraf med följande 

lydelse: 

”Styrelsen/nämnden får om särskilda skäl föreligger sammanträda med en eller flera 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då 

kommunallagens villkor kan uppfyllas. Möjligheten att delta på distans avgörs av 

ordföranden.” 

 Den nya paragrafen i reglementena föranleder som en rent administrativ åtgärd även 

en omnumrering av vissa av nuvarande paragrafer. 

 Kommunfullmäktige beslutar om deltagande på distans vid kommunfullmäktige- och 

nämndssammanträden enligt i beslutsunderlaget bilagt förslag. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för deltagande på distans. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska mötet. 

Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) 

att deltagande ska ske genom ljud och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För att deltagande på 

distans vid kommunfullmäktige och nämndsammanträden skall vara möjligt behöver 

kommunfullmäktige fatta besluta om det. 
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Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § 

samt 6 kap. 24 §, vilket innebär: 

 Fullmäktige/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. 

 Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

 Lokalen ska vara beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud. 

 

Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda för att en 

ledamot ska kunna delta i fullmäktige/nämndens sammanträde på distans. Det måste ske en 

överföring av både ljud och bild i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra.  

 

Sekretessbelagda uppgifter ska inte behandlas när deltagare på distans deltar. Detta då 

ytterligare utredning av de tekniska förutsättningarna krävs för att säkerställa att inte 

uppgifter röjs för utomstående. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 25 november 2020 

 Deltagande på distans vid kommunfullmäktige och nämndsammanträden 
 
 

Beslutet skickas till: 
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§ 115 
 

Ändring av befattningsbenämning från kommunchef till 
kommundirektör 
Dnr: KS 2020/03046 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ändring av befattningsbenämning från kommunchef till kommundirektör sker i 

samband med rekrytering av ny kommundirektör.  

 Tidigare kommunstyrelsebeslut om befattningsnämning daterat den 2019-02-13 §17 

upphävs därmed.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med rekrytering av ny kommundirektör ändras nuvarande befattningsnämning från 

kommunchef till kommundirektör.   
 

Yrkanden 
Patric Åberg (M) yrkar, i enlighet med föreliggande förslag från förvaltningen, att ändring av 

befattningsbenämning från kommunchef till kommundirektör sker i samband med rekrytering 

av ny kommundirektör och att tidigare kommunstyrelsebeslut om befattningsnämning daterat 

den 2019-02-13 § 17 därmed upphävs.  

Miklos Liewehr (S) yrkar att nuvarande befattningsbenämning, som är kommunchef, skall 

vara kvar. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Patric Åberg (M) och ett från Miklos 

Liewehr (S) som ska ställas mot varandra.  

 

Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Patric Åbergs (M) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 23 november 2020 
 
 

Beslutet skickas till: 
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