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Tid och plats: 

 

Torsdag den 28 november 2019, klockan 18:30-22:00 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Ersättare: Se närvarolista 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Tommy Johansson, utredare (§§ 100-101) 

Sven Bolling (M), kommunrevisor 

Mikael Christersson (SD), ersättare Kommunstyrelsen 

  

Justerare Monika Bolling (M) och Sven-Arne Persson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 28 november 2019 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

100 - 112 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

 

 

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

  

Justerare 

 

 

 

 

 

Justerare 

Monika Bolling (M) 

 

 

 

 

 

Sven-Arne Persson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

ledamöter 

§ 103 § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X  X        

M Camilla Westdahl X  X        

M Martin Skagerholm X  X        

M Erling Emsfors X  X        

M Siv Larsson X  X        

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 X  X        

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 X   X       

S Johanna 

Lüddeckens 

          

S Miklos Liewehr X   X       

KD Magnus Nilsson X  X        

C Esbjörn Svensson X  X        

C Olof Lindqvist X  X        

V Roland Nilsson X  X        

MG Ann Ahlbin           

SD Pierre Persson X  X        

SD Ann-Sofie Stolpe X  X        

SD Lennart Ekström X

X 

 X        

SD Lars Persson X  X        

SD Stefan Wiloboken X  X        

            

            

            

Namn och närvarande 

Ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Marcus Svensson           

M Patrik Thygesson           

M Gordon Liljegren X Sofia Sommer X        

M Bo Jönsson X Jon Marin X        

M Jenny Betsikokos           
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 Johan Ekstrand X Inger Mattsson X        

M Berth Svensson           

S Susanne Karlsson X Johanna 

Lüddeckens 

 X       

S Niclas Malmberg X          

S Lena Svensson           

S Joakim Vendel X          

KD Marie-Louise Fredin           

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

X          

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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Information 
 
Kommunrevisionen 
Sven Bolling, kommunrevisor, informerar om revisionen granskning av den kommunala 

verksamheten för år 2019. 
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§ 100    
 

It kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument 
Dnr: KS 2018/00841 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner att Osby blir ny delägare till IT kommuner I Skåne 

Aktiebolag. 

 Kommunfullmäktige godkänner att Osbys inträde sker genom nyemission där aktierna 

omfördelas så att varje delägare äger ¼ var samt att aktiekapitalet ändras till 8 

miljoner kronor. Detta i enlighet med avsiktsförklaringen som antogs av 

kommunfullmäktige 2018 i samtliga ägarkommuner. 

 Kommunfullmäktige antar: 

 Förslag till nytt aktieägaravtal, 

 Förslag till ny bolagsordning, 

 Förslag till nytt ägardirektiv. 

 Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de tre andra kommunerna 

fattar motsvarande beslut. 

 Kommunfullmäktige noterar att även bolagets stämma ska godkänna nyemissionen, 

bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess 

styrelse. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner bildade 2016 ett gemensamt bolag med namnet 

IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr ). Syftet med bolaget är att 

ägarkommunerna genom samverkan ska kunna utveckla informations- och 

kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag. Genom att 

samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av IT teknik ska man kunna 

erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling.  

 

Osby kommun har beslutat att man önskar bli delägare i bolaget, vilket de nuvarande 

delägarna har ställt sig positiva till. Kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner antog 

2018 en avsiktsförklaring för ett breddat ägande. I avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att 

de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske genom en nyemission. Former för 
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övertagandet av Osbys IT-verksamhet klargörs också. Ambitionen var att övertagandet skulle 

ske 2019, men förberedelserna för övertagandet har behövt ytterligare ett år. Nu är detta klart 

och Osby önskar inträda kring årsskiftet 2019/2020. 

 

Analys av Osbys IT-verksamhet har gjorts. Förslaget är fortfarande att ägandet utökas genom 

en nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare ägare ¼ var. Bolagsstyrelsen 

hanterade frågan den 3 oktober 2019, och ställer sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet 

att hantera ett utökat verksamhetsområde. Bolagsstyrelsen intygar också att inga väsentliga 

händelser har skett i bolaget sedan årsredovisningen. Utifrån denna bakgrund föreslås 

kommunfullmäktige besluta att ägandet utvidgas genom en nyemission. 

 

Utifrån att Osby blir delägare behöver aktieägaravtal och bolagsordning revideras. 

Kommunerna har tagit fram ett förslag som kommunfullmäktige föreslås hanteras.  

 

Även ägardirektivet har reviderats. De nya direktiven har arbetats fram av ägarna och 

beskriver deras förväntningar på bolaget fram till 2023. Det beskriver inriktningen på 

bolagets uppdrag, den roll bolaget har för ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget 

ska bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens 

arbete. 

 

Kommunfullmäktige föreslås anta dessa styrande dokument.  

 

För att nyemissionen ska gälla och bolagsordningen samt ägardirektivet behöver även 

bolagets stämma hantera dessa frågor. Kommunstyrelsen föreslås därför anta en instruktion 

till stämmoombudet.  

 

Stämmoombudet har att för kommunens räkning rösta för att Osby kommun inträder som 

ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och 

ägardirektivet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 9 oktober 2019 

 Avsiktsförklaring 2018 

 Årsredovisning med balans- och resultaträkning (2018) 

 Revisionsberättelse (2018) 

 Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar 

 Yttrande från revisor över styrelsens redogörelse 

 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv 

 Bolagsordning 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 24 oktober 2019 § 48 

 Kommunstyrelsens beslut och förslag, daterat den 13 november 2019 § 117 
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Beslutet skickas till: 

IT kommuner i Skåne AB  

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Osby kommun 

Revisionen 

Stämmoombud Östra Göinge kommun 
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§ 101    
 

Styr- och ledningssystem för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/01369 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Modell för Styr- och ledningssystem gällande Östra Göinge kommun fastställs. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

År 2012 antog kommunfullmäktige ett sammanfattande dokument för Styr- och 

ledningssystem gällande Östra Göinge kommun. Sedan dess har det skett en utveckling av 

detta system och det har därför funnits ett tydligt behov av att arbeta fram ett nytt och 

reviderat dokument som gäller för de politiska organen, förvaltningen, de kommunala 

bolagen m.fl. 

 

Syftet med Styr- och ledningssystemet är att stärka den lokala demokratin genom att 

förtydliga den politiska styrningen, öka transparensen samt beskriva ansvarsfördelningen 

mellan förtroendevalda och tjänstemän. Målet för systemet är en sammanhängande och tydlig 

struktur för beslut, mål- och resultatstyrning, ändamålsenlig uppföljning, god ekonomisk 

hushållning samt effektiv intern styrning. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 17 september 2019 

 Styr- och ledningssystem – en sammanställning 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 24 oktober 2019 § 56 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 november 2019 § 120 
 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Verksamhetschefer 

Revisionen 

VD Göingehem AB 

VD Östra Göinge Renhållnings AB 

VD IT kommuner i Skåne AB 

VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB  
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§ 102    
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående 
kommunala julgranar från Anders Bengtsson (S) 
Dnr: KS 2019/01676 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Bengtsson (S) har den 14 november 2019 kommit in med en interpellation till 

Kommunstyrelsens ordförande om den minskning som gjorts inom verksamhetsområde 

Samhällsbyggnad av antalet julgranar som kommunen sätter upp i byarna. 

 

Yrkanden på sammanträdet. 
Ulf Gabrielson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 20 november 2019 

 Interpellation från Anders Bengtsson (S), inkom den 14 november 2019 

 Skriftligt svar från Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 103    
 

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelse) 
Dnr: KS 2019/01617 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Partiell inlösen av pensionsskulden genomförs (ansvarsförbindelsen) med ett belopp 

på 5 miljoner kronor, inklusive löneskatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har den 31 augusti 2019 en ansvarsförbindelse som uppgick till 211 

miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen är pensionsskuld för intjänad pensionsrätt till och med 

den 31 december 1997, för vilken inga avsättningar gjorts löpande. Ansvarsförbindelsen 

betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad 

pensionsrätt går i pension. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras 

fortlöpande, vilket innebär att pensionsskulden inte ökar. Den regleras vid intjänandet av lön 

och inte vid utbetalning av pension som före 1998. 

 

Östra Göinge kommun har placerade medel för att täcka delar av ansvarsförbindelsen. Dessa 

medel uppgår per den 31 augusti 2019 till 47,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 22,6 % av 

ansvarsförbindelsen (den 31 augusti 2018 var placeringen 18,2 % av ansvarsförbindelsen). 

Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen gör att Östra Göinge kommuns skulder till sina 

pensionstagare minskar, då KPA Pension förvaltar medel och senare reglerar skulderna.  

Inlösen av pensionsskuld får resultateffekt det året man gör inlösen. Det kommer även få en 

positiv framtida påverkan på resultatet då utbetalningarna minskar. Enligt nytt förslag till 

kommunal redovisningslag kommer resultatpåverkan i framtiden att försvinna. Dock innebär 

en minskning av skulden att de årliga inbetalningarna till pensioner minskar. Inlösen av 

pensionsskuld ska i allt väsentligt jämställas med en avbetalning av en skuld. 

 

Observera att för mottagaren av pensionsutbetalning märks ingen skillnad, varken i beloppens 

storlek eller i avsändare, då KPA Pension redan idag administrerar pensionerna åt Östra 

Göinge kommun. Östra Göinge kommun har gjort liknande partiell inlösen av pensionsskuld 

år 2016 med 45 miljoner kronor, 2017 med 30 miljoner kronor och år 2018 med 21 miljoner 

kronor. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Marcus Jeppson (MG) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Olof Lindqvist (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Anders Bengtsson, Lena Dahl Wahlgren, Sven Arne Persson, Kristin Johansson, Susanne 

Karlsson och Miklos Liewehr (samtliga S) yrkar: 

- avslag på Kommunstyrelsens förslag att genomföra partiell inlösen av 

pensionsskulden på 5 miljoner, 

- Överskottet används till trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchefen att omdisponera 5 

miljoner från årets överskott till åtgärder som stärker tryggheten för våra unga med 

fokus på det glapp som finns mellan skola, hem och fritid. 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från Kommunstyrelsen, fyra bifallsyrkanden från 

Patric Åberg (M), Magnus Nilsson (KD), Marcus Jeppson (MG) och Olof Lindqvist (C), och 

ett avslagsyrkande från Anders Bengtsson, Lena Dahl Wahlgren, Sven Arne Persson, Kristin 

Johansson, Susanne Karlsson och Miklos Liewehr (samtliga S). 

 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anders Bengtssons, Lena Dahl 

Wahlgrens, Sven Arne Perssons, Kristin Johanssons, Susanne Karlssons och Miklos 

Liewehrs (samtliga S) avslagsyrkande och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Anders Bengtsson (S) begär votering. 

 

Ordföranden konstaterar att den som är för Kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som 

är för Anders Bengtssons, Lena Dahl Wahlgrens, Sven Arne Perssons, Kristin Johanssons, 

Susanne Karlssons och Miklos Liewehrs (samtliga S) avslagsyrkande röstar NEJ. 

 

Se omröstning på närvarolista. 

 

Ordföranden finner att fullmäktige med siffrorna 23 för JA och 8 för NEJ bifaller 

fullmäktiges förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Lena Dahl-Wahlgren, Sven-Arne Persson, Kristin Johansson, Susanne 

Karlsson och Miklos Liewehr (samtliga S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 6 november 2019 

- Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 november 2019 § 118 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mattias Larsson, ekonomichef 
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§ 104    
 

Redovisning av partistödets användning 2018 och beslut om 
utbetalning av partistöd 2020 
Dnr: KS 2019/01413 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Partiernas redovisningar av partistödets användning 2018 läggs till handlingarna. 

 Partistöd för 2020 betalas ut i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Östra 

Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. Partierna ska utse en 

särskild granskare som ska intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av användningen. 

Redovisning och granskningsrapport skall lämnas in till Kommunfullmäktige senast sex 

månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisning och 

granskningsrapport, som avser 2018, var därför den 30 juni 2019. 
 

Med partiernas redovisning som underlag ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagens 

bestämmelser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande år, till parti som inte 

lämnat in redovisning och granskningsrapport i tid. Det kan konstateras att alla partier som 

erhållit partistöd i Östra Göinge kommun under 2018 har lämnat in redovisning och 

granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige.  
 

Eftersom Mitt Göinge inte hade något mandat i fullmäktige under förra mandatperioden har 

partiet inte erhållit partistöd för 2018 och har därför inte heller något att redovisa.  

 

Däremot har Liberalerna och Miljöpartiet lämnat redovisning, trots att de inte har någon plats 

i fullmäktige under innevarande mandatperiod. Anledningen är att mottagande av partistöd i 

sig innebär en skyldighet för partiet att i efterhand redovisa hur stödet använts, oavsett om det 

är representerat i fullmäktige eller inte. 

 

Kommunfullmäktige föreslås dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till 

handlingarna dels besluta att partistöd för 2020 skall betalas ut i enlighet med Regler för 

kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 30 september 2019 

 Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra 

Göingekommun 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 24 oktober 2019 § 53 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 november 2019 § 122 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
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§ 105    
 

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen med utskott för år 2020 
Dnr: KS 2019/01409 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag på sammanträdesdagar för 

Kommunfullmäktige år 2020. 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
 

Förslag på sammanträdesdagar 
 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Planeringsutskottet Resultatutskottet Individutskottet 

2020-01-30 kl. 18:30 2020-01-15 kl. 13:00 2020-01-28  kl. 08:30 2020-01-29 kl. 13:00 2020-01-14 kl. 08:30 

2020-02-27 kl. 18:30 2020-02-12 kl. 13:00 2020-02-26 kl. 08:30 2020-02-26 kl. 13:00 2020-02-11 kl. 08:30 

2020-03-26 kl. 18:30 2020-03-11 kl. 10:00 2020-03-25 kl. 08:30 2020-03-25 kl. 13:00 2020-03-10 kl. 08:30 

2020-04-29 kl. 18:30 2020-04-14 kl. 13:00 2020-04-29 kl. 08:30 2020-04-29 kl. 13:00 2020-04-14 kl. 08:30 

2020-05-28 kl. 18:30 2020-05-13 kl. 13:00 2020-05-27 kl. 08:30 2020-05-27 kl. 13:00 2020-05-12 kl. 08:30 

2020-06-17 kl. 18:30 2020-06-10 kl. 10:00   2020-06-09 kl. 08:30 

    2020-07-07 kl. 08:30 

  2020-08-26 kl. 08:30 2020-08-26 kl. 13:00 2020-08-11 kl. 08:30 

2020-09-17 k. 18:30 2020-09-09 kl. 13:00 2020-09-23 kl. 08:30 2020-09-30 kl. 13:00 2020-09-15 kl. 08:30 

2020-10-22 kl. 18:30 2020-10-07 kl. 10:00 2020-10-21 kl. 08:30 2020-10-21 kl. 13:00 2020-10-13 kl. 08:30 

2020-11-26 kl. 18:30 2020-11-11 kl. 13:00 2020-11-25 kl. 08:30 2020-11-25 kl. 13:00 2020-11-10 kl. 08:30 

2020-12-17 kl. 18:30 2020-12-09 kl. 10:00 2020-12-16 kl. 08:30 2020-12-16 kl. 13:00 2020-12-08 kl. 08:30 

Sessionssalen Sessionssalen Mötesrum Breanäs Mötesrum Breanäs Mötesrum Breanäs 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 2 oktober 2019 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 24 oktober 2019 § 52 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 november 2019 § 121 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Gruppledare 
 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 18/24 

 

 
 

§ 106    
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
och begäran om ny sammanräkning efter Marcus Svensson 
(M) 
Dnr: KS 2019/01556 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Marcus Svenssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige 

godtas. 

 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marcus Svensson (M) har den 29 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har nu att godta eller avslå avsägelsen, och begära 

ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Skåne län, om avsägelsen godtas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 30 oktober 2019 

 Marcus Svenssons (M) avsägelse, inkom den 29 oktober 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/24 

 

§ 107    
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Camilla Westdahl 
(M) 
Dnr: KS 2019/01673 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Camilla Westdahls (M) avsägelse av uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige 

och ordförande i Kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2020 godtas. 

 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för uppdraget som ledamot. 

 Erling Emsfors (M) väljs till ny ordförande i Kommunfullmäktige från och med den 1 

januari 2020 och återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Westdahl (M) har den 13 november 2019 avsagt sig samtliga politiska uppdrag, vilka 

är ledamot i Kommunfullmäktige och ordförande i densamma, från och med den 1 januari 

2020. Ny sammanräkning av ledamotsplatsen begärs från Länsstyrelsen. Moderaterna har den 

14 november 2019 nominerat Erling Emsfors att efterträda Camilla Westdahl (M) som 

ordförande från och med den 1 januari 2020. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 14 november 2019 

 Camilla Westdahls (M) avsägelse, inkom den 13 november 2019 

 Moderaternas nominering, inkom den 14 november 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Länsstyrelsen 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 20/24 

 

§ 108    
 

Anmälan av inkommen revisionsrapport - Granskning av 
kommunens kontroll av förorenad mark 
Dnr: KS 2019/00364 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anmälan av inkommen revisionsrapport 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. 

 

Inkommen revisionsrapport 
___________________________________________________________________________ 
Rapport avser   Ansvarig              Presentation i KF 
Granskning av förorenad mark  Kommunstyrelsen    2020-02-27 
    TT-nämnden 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 november 2019 

 Revisionsrapport 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 21/24 

 

§ 109 
 

Anmälan av tre inkomna revisionsrapporter - Uppföljande 
granskning av rutiner och kontroller avseende avrop från 
ramavtal, av projektredovisning, samt uppföljning av 
insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
Dnr: KS 2019/00364 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anmälan av de tre inkomna revisionsrapporterna noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har den 28 november 2019 lämnat in tre revisionsrapporter. Den första 

gäller granskning av rutiner och kontroller avseende avrop från ramavtal, den andra 

granskning av projektredovisning, och den tredje uppföljning av insatser inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Svar önskas från Kommunstyrelsen i samtliga tre fall. 

 

Ärendet går direkt till fullmäktige den 28 november 2019 som ett extra ärende utan att ha 

anslagits först, då det annars skulle dröja en månad innan rapporterna kan anmälas och 

handläggas. 

 

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. 

 

Inkomna revisionsrapporter avser 
___________________________________________________________________________ 
Rapport avser   Ansvarig              Presentation i KF 
Rutin och kontroller avseende avrop från ramavtal Kommunstyrelsen    2020-03-27 
Projektredovisning   Kommunstyrelsen     2020-03-27 
Uppföljning av insatser inom IFO  Kommunstyrelsen     2020-03-27 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 28 november 2019 

 Revisionsrapporter, inkomna den 28 november 2019 
 
 

 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 22/24 

 

§ 110    
 

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

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 7 november 2019 

 Beslut Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2019-10-16 

 Förvaltningsberättelse RUTH år 2018 

 Granskningsrapport EY AV-media 

 Information om delårsrapport för AV-Media 

 Revisorernas bedömning av delårarapport för AV-Media 

 Inkomna synpunkter i oktober 2019 

 Minnesanteckningar kundråd Skånetrafiken 

 Minnesanteckningar politikerråd Skånetrafiken 

 AV-medias delårsrapport 

 Protokoll Skåne Nordost 

 Protokoll SBVT 

 Regionfullmäktiges beslut 2019-10-22 § 70 

 Information till Kommunstyrelsen om Kommunrevisionens uppföljning av 

bostadsanpassning samt svar på detta 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 23/24 

 

§ 111    
 

Motion - Svenska språket i vård och omsorg 
Dnr: KS 2019/01736 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Ekström, Ann-Sofie Lod Stolpe, Stefan Wiloboken, Pierre Persson och Lars Persson 

(samtliga SD) har lämnat in en motion om svenska språket inom vård- och omsorgsdelen av 

den kommunala verksamheten.  

 

Motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning, vilken ska besvara motionen inom 

ett år. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 26 november 2019 

 Motion, inkom den 26 november 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

 

 
 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-11-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 24/24 

 

§ 112    
 

Kommunstyrelsens analys av politiska utmaningar inom 
utmaningsområdet området boende 2019 
Dnr: KS 2019/00646 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Analysrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Samhällsbyggnad har tagit fram årets verksamhetsrapport för 

utmaningsområde Boende. Resultatutskottet har på Kommunstyrelsens uppdrag analyserat 

rapporten, och styrelsen har därefter antagit analysen som sin egen. Analysen ska nu 

debatteras i fullmäktige. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Camilla Westdahl (M) yrkar att analysrapporten läggs till handlingarna. 

Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M) och ett bifallsyrkande 

från Daniel Jönsson (M). 

Ordföranden ställer Camilla Westdahls (M) yrkande under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 
- Resultatutskottets förslag, daterat den 2 oktober 2019 § 3 

- Kommunstyrelsens beslut, daterat den 13 november 2019 § 113 

- Verksamhetsrapport Boende 2019 

- Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområde Boende 

2019 
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