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Tid och plats

Torsdagen den 18 februari 2021, klockan 18:30-20:55, Folkets Hus i Sibbhult

Beslutande ledamöter
och tjänstgörande
ersättare

Se närvarolista på sida 4

Övriga närvarande

Jonas Rydberg, kommunchef
Nermina Crnkic, stabschef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Ademir Salihovic, nämndsekreterare
Mimmi Viippola, utvecklingssekreterare

Justerare

Camilla Dahlström (M) och Susanne Karlsson (S)

Justeringens utförande

Tisdagen den 23 februari 2021 i kommunhuset i Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter

Justerandes sign.

Sekreterare

Sandra Mowide

Ordförande

Erling Emsfors (M)

Justerare

Camilla Dahlström (M)

Utdragsbestyrkande
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Susanne Karlsson (S)

Protokoll Kommunfullmäktige
2021-02-18
Sida 3/22

Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella
anslagstavla.
Organ

Kommunfullmäktige, paragrafer 12-23

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-25

Datum då anslaget tas ned

2021-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Broby, Stab

Underskrift

Sandra Mowide

Justerandes sign.
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Närvarolista
Ledamöter och
tjänstgörande ersättare
Patric Åberg
M
Patrik Thygesson
M
M
Martin Skagerholm
Erling Emsfors
M
Siv Larsson
M
Daniel Jönsson
M
Lyckestam
Andréas Söderlund
M
Sofia Sommer
M
Camilla Dahlström
M
Stefan Mellblom
M
Ulf Gabrielson
M
Jon Marin
M
Inger Mattsson
M
Gordon Liljegren
M
Anders Bengtsson
S
Lena Dahl
S
Wahlgren
Sven-Arne Persson
S
Kristin Johansson
S
S
Lars-Stellan Jönsson
Susanne Karlsson
S
Miklos Liewehr
S
KD Magnus Nilsson
Esbjörn Svensson
C
Olof Lindqvist
C
V
Roland Nilsson
Tommy Axelsson,
MG ersättare för Ann
Ahlbin
SD Pierre Persson
SD Ann-Sofie Stolpe
SD Lennart Ekström
SD Lars Persson
SD Stefan Wiloboken
Totalt
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Information från ordföranden
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella
frågor. Kommunfullmäktiges ledamöter och åhörare uppmanas att hålla avstånd till varandra
för att minska risken för smittspridning. Vidare informeras ledamöterna om att det idag finns
två talarstolar, en på vardera sida om presidiet, som ledamöterna kan använda sig av.

Justerandes sign.
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§ 12

Dnr: KS 2020/03195

Presentation och debatt av Kommunstyrelsens analys av
verksamhetsrapporten En bra start i livet 2020
Dnr: KS 2020/03195

Kommunfullmäktiges beslut
 Analysrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen, för beslut och analys
Kommunfullmäktige, för debatt

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. Verksamhetsrapporten rörande En bra start i livet överlämnades till
resultatutskottet för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån
uppställda mål och inriktningar. Kommunstyrelsens analys överlämnas nu till
kommunfullmäktige för presentation och debatt.
Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande i resultatutskottet, presenterar kommunstyrelsens
analys för fullmäktige. Efter presentationen debatterar ledamöterna verksamhetsrapporten
och analysen.

Beslutsunderlag







Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens möte den 10 februari 2021
Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten, daterad den 2 december 2021
Protokollsutdrag från Resultatutskottets sammanträde den 27 januari 2021
Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 27 januari 2021
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2020
Verksamhetsrapport – En bra start i livet, daterad den 4 december 2020

Beslutet skickas till:
Revisionen
Verksamhetsområdeschefer
Ekonomichef

Justerandes sign.
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Dnr: KS 2020/03217

Försäljning av fastighet Knislinge 15:59 och
överenskommelse med Östra Göinge Golfklubb (Öggk)
Dnr: KS 2020/03217

Kommunfullmäktiges beslut

 Fastigheten Knislinge 15:59 säljs till Östra Göinge Golfklubb för 550 tkr med villkor
enligt bifogat köpekontrakt.
 Östra Göinge Golfklubb beviljas fortsatt amorteringsfrihet, dock längst intill
2023.12.31, på sin skuld om 4 101 tkr till Östra Göinge kommun.
 Östra Göinge Golfklubb ska betala ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad
+ 0,3% på hela skuldbeloppet från 2021.03.01 och tsv.
 Kommunstyrelsen ska senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2023
lämna förslag på en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb blir
skuldfri i förhållande till Östra Göinge kommun.
 Kommunfullmäktiges beslut från 2015.03.26 § 23 upphävs.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Öggk köper tillbaka fastigheten Knislinge 15:59. Den accepterade köpeskillingen är 550 tkr.
Förslag avs. köpekontrakt och villkor bifogas denna skrivelse.
Vad gäller kommunens fordran om 4 101 tkr, 2 300 tkr plus 1 801 tkr, föreslås att Öggk ska
betala ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad + 0,3% på hela beloppet och att
amorteringsfriheten ska kvarstå, dock längst intill 2023.12.31.
Kommunstyrelsen ska senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2023 föreslå
en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb blir skuldfri i förhållande till
Östra Göinge kommun.

Bakgrund
Östra Göinge Golfklubb (Öggk) hade under en lång följd av år dålig ekonomi och stora
svårigheter att klara sin verksamhet. I flera omgångar kom klubben till kommunen ”med
mössan i hand” och begärde ekonomiskt stöd. Kommunen svarade genom att tillsammans
med Svenska Golfförbundet göra insatser för att hjälpa klubben att själv hitta lösningar.
Trots detta fick Öggk hösten 2013 akuta likviditetsproblem. Östra Göinge kommun
förvärvade då fastigheten Knislinge 15:59 för 500 tkr, vilket var dess bokförda värde.
Fastigheten omfattar klubbhuset och intilliggande byggnader. Samtidigt tecknades ett
hyresavtal med Öggk som innebar att klubben hyrde tillbaka byggnaderna av kommunen.

Justerandes sign.
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Efter starka påtryckningar från kommunens sida presenterade Öggk vid årsskiftet 2014–15 en
femårig affärsplan. Planens mål var att golfklubben skulle vara ekonomiskt ”på fötter”, med
utvecklad verksamhet, senast vid årsskiftet 2020–21. Med de åtaganden Öggk gjorde i
affärsplanen som grund beslutade kommunfullmäktige 2015.03.26 att bevilja Östra Göinge
Golfklubb:
-

Amorteringsfrihet på kommunens fordran om 2 300 tkr till och med år 2020.
Fortsatt ränte- och amorteringsfrihet på kommunens fordran om 1 801 tkr till och med
år 2020.
Kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500 000 kronor till och med
2016.03.31, 400 000 kronor 2016.04.01 -2017.03.31, 300 000 kronor 2017.04.01 2018.03.31, 200 000 kronor 2018.04.01 - 2019.03.31, och 100 000 kronor
2019.04.01- 2020.12.31.

Kommunfullmäktige beslutade också att på fordran om 2 300 tkr skulle Öggk betala ränta
motsvarande kommunens upplåningskostnad + 0,3%.

Ärendet
Östra Göinge Golfklubb har med framgång arbetat med affärsplanen från 2015 som grund.
Klubben har idag fler medlemmar, mer omfattande verksamhet, fler green-feegäster och
betydligt högre intäkter. Detta har möjliggjorts genom offensiva satsningar på banan och
övriga anläggningar samt förbättrad service och inte minst ett stort ideellt engagemang från
klubbmedlemmarnas sida.
Öggk är nu i det läget att klubben vill köpa tillbaka fastigheten Knislinge 15:59 för att få full
rådighet över den och därmed kunna vidareutveckla klubbhusområdet. Den accepterade
köpeskillingen är 550 tkr. Förslag avs köpekontrakt och villkor bifogas denna skrivelse.
Upplägget innebär att Öggk erlägger köpeskillingen i tre steg. Slutlikviden erläggs
2021.12.31 och då inträffar tillträdesdagen, dvs övertagandet av fastigheten. Från 2021.03.01
fram till tillträdesdagen är Öggk fortsatt hyresgäst, men övertar ansvaret för fastigheten
såsom om den varit i klubbens ägo. Det betyder att alla kostnader som belöper på fastigheten
förutom fastighetsförsäkring och fastighetsskatt ska betalas av hyresgästen. Därför är
perioden 2021.03.01-2021.12.31 hyresfri.
Vad gäller kommunens fordran, 2 300 tkr plus 1 801 tkr, så behöver Öggk och Östra Göinge
kommun ytterligare tid för att finna fram till en lösning. Från 2021.03.01 till som längst
2023.12.31 föreslås därför att Öggk ska betala ränta motsvarande kommunens
upplåningskostnad + 0,3% på båda beloppen och att amorteringsfriheten ska kvarstå.
Målsättningen är att kommunstyrelsen senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i
december 2023 ska föreslå en slutgiltig uppgörelse som innebär att Östra Göinge Golfklubb
blir skuldfri i förhållande till Östra Göinge kommun.

Justerandes sign.
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Yrkanden
1. Patric Åberg (M), Anders Bengtsson (S), Magnus Nilsson (KD) och Sven-Arne
Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens möte den 10 februari 2021 (§ 8)
Tjänsteskrivelse från kommunchef, daterad den 22 januari 2021
Förslag till köpekontrakt
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef

Justerandes sign.
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§ 14

Dnr: KS 2020/02479

Köp av fastighet, Doktorn 6
Dnr: KS 2020/02479

Kommunfullmäktiges beslut
 Fastigheten Doktorn 6, Kyrkogatan 6 i Broby, förvärvas för 3 000 000 kr enligt
bifogat köpekontrakt och köpebrev.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunen hyr idag fastigheten Doktorn 6, av Arbetsförmedlingen. Doktorn 6 ägs av
Göingehem AB. Arbetsförmedlingen har sagt upp kontraktet med Göingehem AB och
behovet av lokalen kommer kvarstå för kommunen, därav fastighetsköpet.
På Fastigheten finns en byggnad i två plan, uppförd 1993 samt en mindre del av byggnaden i
ett plan. Byggnaden har putsad fasad, tak av tegelpannor med ca 6 p-platser i södra delen av
tomten. Byggnaderna har grundläggning med platta på mark och stomme av betong.
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen är mekanisk till- och frånluft. Byggnaden
är på 478kvm och tomten på 1826 kvm.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens möte den 10 februari 2021 (§ 9)
 Tjänsteskrivelse från Ekonomi och Upphandlingsavdelningen, daterad den 15 januari
2021
 Förslag till köpebrev
 Förslag till köpekontrakt
Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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Dnr: KS 2019/01557

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
kontroll av förorenad mark
Dnr: KS 2019/01557

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen, för besvarande
Kommunfullmäktige, för information

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat kommunens kontroll av förorenad mark i samband med
byggnation och förvärv av fastigheter. Revisionen bedömer att kommunen ur ett
riskperspektiv har tillräcklig kontroll och bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Dock
saknas beslutad rutin angående provtagning i samband med ny- eller ombyggnation samt vid
förvärv av okänd mark. Bristande kunskap om eventuella markföroreningar kan leda till stora
miljömässiga och/eller ekonomiska konsekvenser för kommunen utifrån ansvaret för
förorenad mark enligt Miljöbalken. Utifrån revisionens slutsatser har förvaltningen antagit
rutin som tillämpas vid köp/försäljning av fastigheter samt vid byggnation. Rutinen innebär
att en förstudie med riskbedömning tas fram i tidigt skede som underlag till beslut om
fördjupad provtagning.
För att tillgängliggöra kunskapen om markföroreningar registreras alla markundersökningar i
TT-nämndens verksamhetssystem ECOS. Förelägganden skrivs även in i fastighetsregistret.
Information om TT-nämndens rådgivande verksamhet samt upplysning om var fördjupad
information om genomförda miljögeotekniska undersökningar förmedlas via kommunens
hemsida.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens möte den 10 februari 2021 (§ 7)
 Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 21 januari 2021
 Revisionsrapport – Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark
 Rutin – förorenad mark vid köp och försäljning av fastigheter samt byggnation i
kommunal regi

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Mark- och exploateringschefen
Miljö- och hållbarhetschefen

Justerandes sign.
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Dnr: KS 2019/01758

Svar på revisionsrapport - Granskning av uppföljning av
insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Dnr: KS 2019/01758

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen, för besvarande
Kommunfullmäktige, för information

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun granskat om kommunstyrelsen
har en ändamålsenlig uppföljning av insatser inom socialtjänsten individ- och familjeomsorg.
I rapporten har det framkommit fyra rekommendationer.
Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning och följande arbete pågår:
- Utveckling och uppdatering av beslutat ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete pågår för att säkerställa att rutiner och processer systematiskt
uppdateras
-

Arbetet med att uppdatera ledningssystemet innebär att det även ska tas fram
systematiska processer gällande analys och uppföljning för att säkerställa att det sker
i enlighet med det som styrande dokument anger.

-

Under januari - mars 2021 genomförs en genomlysning av individ och
familjeomsorgens verksamheter för att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning inom
socialtjänsten och mellan socialtjänsten och andra verksamheter i kommunen.

-

Genomlysningen ska även bidra till att utveckla uppföljningen av insatsernas resultat
på gruppnivå.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens möte den 10 februari 2021
 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 20 januari
 Granskningsrapport (reviderad), daterad den 13 december 2019
Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign.
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Protokoll 2021-02-18

Dnr: KS 2021/00278

Ny tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra Göinge
kommun
Dnr: KS 2021/00278

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra
Göinge.
 Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens uppdrag enligt nedan.
 Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens mandattid till 2021-03-01
– 2022-02-28.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Skolan är viktig för att rusta individen för ett gott liv och för en framtid där olika vägar ligger
öppna. Arbetet för ökade kunskaper och förbättrade skolresultat hos våra elever är skolans
fokus och detta är viktigare idag än någonsin förr då kraven på att utbilda sig inför inträdet på
arbetsmarknaden ökar. De senaste årens stora mottagande av nyanlända, framförallt barn och
unga, har ställt våra skolor inför stora utmaningar. Skolorna brottas samtidigt med ett ”postindustriellt” arv där utbildning fortfarande inte har den tydliga vikt som är nödvändig i
dagens samhälle. Detta är ett faktum som till vissa delar fortlever i vår kommun än idag.
I över 20 års tid har meritvärdena i Östra Göinge legat på samma nivå, klart under rikssnitt.
För att vända den negativa trenden krävs ett gediget arbete av många. Det räcker inte att vidta
åtgärder enbart i skolan utan hela samhället måste hjälpa till. Det krävs en mobilisering för
skolan i Östra Göinge!
Beredningens uppdrag
En tillfällig beredning om skolan kan vara ett verktyg bland många för att initiera och
påverka en mobilisering. Beredningens uppdrag bör vara inriktat på att kunskapsinhämta
fakta från våra egna verksamheter såväl som att ta del av extern kunskap och inspiration.
Beredningen bör också genomföra skoldialoger i kommunens byar för att på så vis initiera
och diskutera mobiliseringen för skolan bland göingeborna. Beredningen bör också hantera
resultaten av dessa skoldialoger. Fokus bör vara framåtsyftande på den resa som behöver
göras de kommande åren för att skolresultaten ska förbättras. Det är viktigt att ”här och nu
frågor” hanteras i andra forum än genom den tillfälliga beredningen. Det är således inte
beredningens syfte att ta fram en programhandling, utan beredningen dokumenterar sitt arbete
på annat lämpligt sätt.
Beredningens arbete beräknas pågå mellan den 1 mars 2021 – 28 februari 2022.
Justerandes sign.
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Yrkanden
1. Daniel Jönsson Lyckestam (M) och Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till
beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-02-03

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Berörda ledamöter och ersättare som väljs in i beredningen
Berörda handläggare
Lön
Hemsidan
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign.
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Dnr: KS 2019/01830

Revidering av KFS 14 - Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Dnr: KS 2019/01830

Kommunfullmäktiges beslut


Förslaget till revidering av KFS 1 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
daterat den 1 februari 2021, antas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till en ny tillfällig
kommunfullmäktigeberedning. Detta förslag planeras att behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i februari månad år 2021. Med anledning av detta förslag har det
upptäckts att det saknas regler kring arvoderingen av presidiet i fullmäktigeberedningar i den
kommunala författningssamlingen (KFS) 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda”.
Med anledning av ovanstående föreslås nu en revidering av KFS 14 enligt nedan.
KFS 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda” kompletteras med en bestämmelse om
att presidiet i en fullmäktigeberedning ska ha begränsat månadsarvode enligt nedan:
 Ordförande 10 %
 Vice ordförande 5 %

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från stabsavdelningen, daterad den 1 februari 2021
 Förslaget till revidering av KFS 14 ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda”,
daterad den 4 februari 2021

Beslutet skickas till:
Lön
Staben
Författningssamlingen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sida 16/22

Kommunfullmäktige
§ 19

Protokoll 2021-02-18

Dnr: KS 2021/00322

Anmälan av motion från Stefan Wiloboken (SD) om
införande av integrationsplikt för nyanlända
Dnr: KS 2021/00322

Kommunfullmäktiges beslut


Motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Stefan Wiloboken (SD) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. Motionen föreslår
att fullmäktige beslutar om en integrationsplikt, där nyanlända individer från dag ett i
kommunen ska acceptera en plan för att uppnå anställningsbarhet. Att individen ska – inte
bör – studera det svenska språket inom svenska för invandrare (SFI). Att individen ska uppnå
ett godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering innefattande 60 timmar, där även någon
lektion handlar om Sveriges historia. Detta ska gälla alla vuxna och ska genomgås inom ett år
efter att man kommit till Östra Göinge kommun.
Om möjligt ska motionen beredas så att fullmäktige kan ge ett svar inom ett år från det att
den väcktes. Om den inte kan besvaras ska detta anmälas till fullmäktige tillsammans med en
förklaring på varför den inte har kunnat besvaras i tid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 februari 2021
 Motion, inkom den 3 februari 2021
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 20

Dnr: KS 2021/00278

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning om
skolans utveckling i Östra Göinge kommun
Dnr: KS 2021/00278

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till tillfällig beredning om skolans
utveckling i Östra Göinge kommun enligt nedan;
Ledamöter:
Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande
Jenny Betsikokos (M)
Emma Flygare (C)
Magnus Nilsson (KD)
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Leticia Tusemererewa (S)
Göte Färm (SD)
Ersättare:
Linn Alexandersson (M)
Roger Jarleswärd (M)
Ulf Gabrielson (M)
Niclas Malmberg (S)
Freddy Holmberg (V)
Eva Ståhl (MG)
Mikael Christersson (SD)

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har utarbetat ett förslag till en ny tillfällig
kommunfullmäktigeberedning vars uppgift ska vara att arbeta med en mobilisering rörande
skolans utveckling i Östra Göinge. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige, vid sitt
sammanträde den 18 februari 2021, fatta beslut om att inrätta beredningen samt välja
ledamöter och ersättare till densamma.
I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår bl.a. följande:
 Beredningarna ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare
 Samtliga partier i fullmäktige ska ha minst en ledamot (ordinarie eller ersättare) i en
beredning
 Kommunfullmäktige utser för beredningen en ordförande och en förste vice
ordförande. Dessa ska väljas bland kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2021-02-18

Kommunfullmäktige

Utifrån dessa regler i arbetsordningen har kommunfullmäktiges presidium i samråd med
partiernas gruppledare enats om följande underlag för nomineringar till ovanstående
beredning:
Moderaterna: 4 ordinarie och 1 ersättare
Socialdemokraterna: 2 ordinarie och 1 ersättare
Sverigedemokraterna: 1 ordinarie och 1 ersättare
Centern: 1 ersättare
Kristdemokraterna: 1 ersättare
Mitt Göinge: 1 ersättare
Vänsterpartier: 1 ersättare

Beslutsunderlag
 Fullmäktiges beslut om att tillsätta en ny tillfällig beredning om skolans utveckling i
Östra Göinge kommun, den 18 februari 2021 § 17
 Partiernas nomineringar
Beslutet skickas till:
Gruppledarna
Berörda ledamöter och ersättare
Lön
Förtroendemannaregistret
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 21

Protokoll 2021-02-18

Dnr: KS 2021/00407

Fyllnadsval av huvudmän för Sparbanksstiftelsen Glimåkra
2020-2024
Dnr: KS 2021/00407

Kommunfullmäktiges beslut
 Martin Gyding (C) utses till huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra 2020–2024

Sammanfattning av ärendet
Sparbanksstiftelsen Glimåkra har efterfrågat nomineringar till stiftelsens huvudmän som en
följd av vakanser som uppstått. Centerpartiet har nominerat Martin Gyding (C) till uppdraget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 februari 2021
 Centerpartiets nominering

Beslutet skickas till:
Sparbanksstiftelsen Glimåkra
Lön
Förtroendemannaregistret
Gruppledaren
Martin Gyding (C)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 22

Protokoll 2021-02-18

Dnr: KS 2020/03269

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 14 januari 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2021-02-18

§ 23

Avsägelse från Per-Olof Dahl (C) och val av Ulrica Madesten
(C) som ny ersättare i Göingehem AB
Dnr: KS 2021/00448

Kommunfullmäktiges beslut


Per-Olof Dahls (C) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i Göingehem AB godtas.

 Ulrica Madesten (C) utses som ny ersättare i Göingehem AB.

Sammanfattning av ärendet
Per-Olof Dahl (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
Göingehem AB.
Efter att fullmäktige har entledigat Per-Olof Dahl (C) har fullmäktige i uppdrag att förrätta ett
fyllnadsval i hans ställe. Centerpartiet har inkommit med en nominering av Ulrica Madesten
(C) som ny ersättare i Göingehem AB.

Beslutsunderlag

 Nominering av Ulrica Madesten (C) som ny ersättare till bolagsstyrelsen i Göingehem
AB, 2021-02-18
 Avsägelse från Per-Olof Dahl (C) från sitt uppdrag som ersättare i Göingehem AB,
2021-02-17

Beslutet skickas till:
Per-Olof Dahl (C)
Gruppledare för Centerpartiet
Göingehem AB
Den nya ersättaren
Lön
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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