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Tid och plats: 

 

Torsdag den 23 september 2021, klockan 18:30-21:00, Folkets Hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Ersättare: Anna-Lisa Simonsson (KD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Jerker Kjellberg (M), vice ordförande i kommunrevisionen 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Andréas Söderlund (M) och Miklos Liewehr (S) 

  

Justeringens utförande Tisdagen den 28 september 2021 i kommunhuset i Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

64 - 75 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Erling Emsfors (M) 

  

Justerare Andréas Söderlund (M)          Miklos Liewehr (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-01 

Datum då anslaget tas ned 2021-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Ledamöter och tjänstgörande 

ersättare 
  Närvaro 

M Patric Åberg X 

M Patrik Thygesson X 

M Martin Skagerholm X 

M Erling Emsfors X 

M Siv Larsson X 

M Daniel Jönsson Lyckestam X 

M Andréas Söderlund X 

M Bo Jönsson, ersättare för 

Sofia Sommer 

X 

M Camilla Dahlström X 

M Stefan Mellblom X 

M Ulf Gabrielson X 

M Jenny Betsikokos, ersättare 

för Jon Marin 

X 

M Inger Mattsson X 

M Gordon Liljegren X 

S Anders Bengtsson X 

S Lena Dahl Wahlgren X 

S Sven-Arne Persson X 

S Kristin Johansson X 

S Lars-Stellan Jönsson X 

S Lena Svensson, ersättare för 

Susanne Karlsson 

X 

S Miklos Liewehr X 

KD Magnus Nilsson X 

C Esbjörn Svensson X 

C Lars Lindbom, ersättare för 

Olof Lindqvist 

X 

V Thommy Svensson, 

ersättare för Roland Nilsson 

X 

MG Marcus Jeppsson, ersättare 

för Ann Ahlbin 

X 

SD Ann-Sofie Stolpe X 

SD Lennart Ekström X 

SD Lars Persson X 

SD Stefan Wiloboken X 

Totalt 30 
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§ 64 
 

Verksamhetsrapport - Vägen till arbete 
Dnr: KS 2021/01013 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens politiska analys läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen för presentation 
Kommunfullmäktige för presentation och 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 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 Vägen till arbete överlämnades till resultatutskottet för en 
politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda mål och inriktningar. 
 

Yrkanden 
1. Stefan Wiloboken (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens politiska analys. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 augusti 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

VO-chefer 
Ekonomichef 
HR 
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§ 65 
 

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument 
Dnr: KS 2021/01408 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya 

ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker 

genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var samt att 
aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet med 

avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 2020 i samtliga inblandade 
kommuner. 

 Kommunfullmäktige antar: 

- Förslag till ny bolagsordning 
- Förslag till nytt aktieägaravtal 

- Förslag till nytt ägardirektiv 

 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 

ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge samt kommunfullmäktige i de 
nya ägarkommunerna Bromölla och Sjöbo fattar motsvarande beslut. 

 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 

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

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas, kommunens 
ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och Sjöbo kommuner inträder som 

ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och 
ägardirektivet. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett gemensamt 
aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 2142). År 2020 tillkom Osby 

kommun som ny delägare.  
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda 

bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 
lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa. 
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Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 

verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets 
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa 
självkostnadsprincipen. 

 
Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 

ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske 
genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 

avsiktsförklaringen.  
 

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har gjorts. 
Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska förutsättningar har 
framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen bör ske i november 2021. 

 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i bolaget. 

Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 miljoner till att sammanlagt vara 12 
miljoner kronor. Det innebär att Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 

aktier till värdet av 2 000 000 kronor.  Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och 
ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 

verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i 
bolaget sedan årsredovisningen.  
 

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en 

större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten. 
 
Instruktion till stämmoombudet 

För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även bolagets 
stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta för att 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att 
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet. 

 
Yrkanden 

1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 juni 2021 

 Kommunfullmäktigebeslut i Bromölla 

 Kommunfullmäktigebeslut i Sjöbo 
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 Avsiktsförklaring för Bromölla 2020 

 Avsiktsförklaring för Sjöbo 2020 

 Årsredovisning för balans- och resultaträkning 2020 

 Revisionsberättelse 2020 

 Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar 

 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv 
 

Beslutet skickas till: 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 

Höörs kommun 
Osby kommun 

Sjöbo kommun 
IT kommuner i Skåne AB 
Ekonomichef Östra Göinge kommun 
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§ 66 
 

Svar på revisionsrapport om granskning av IT-säkerhet i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/00670 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för yttrande 
Kommunfullmäktige, för information 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunrevisionen har EY granskat en aspekt av kommunens IT-säkerhet. 
Granskningen utformades utifrån det vanligaste IT-säkerhetshotet, vilket är att lura till sig 
inloggningsuppgifter eller att få medarbetare att exekvera skadlig programvara. Testet 

utfördes genom mailutskick till 400 slumpmässigt utvalda medarbetare och förtroendevalda. 
Granskningen visar att 10–20 % har utfört kommandon som kunde lett till informationsstöld 
eller driftsproblem i IT-systemen.   

 
Av granskningen framgår att Östra Göinge kommun rekommenderas att granska innehållet i 

den nuvarande IT-säkerhetspolicyn. I dagsläget saknar kommunen en IT-säkerhetspolicy. En 
sådan policy bör finnas och stabsavdelningen har inom ramen för utvecklingsarbetet för 
säkerhet och informationssäkerhet påbörjat arbetet med att se över, samt att upprätta 

nödvändiga styrdokument inom området. Unikom har skapat en IT-säkerhetspolicy vilken 
kommer att delas med ägarkommunerna, denna kommer att användas som underlag till Östra 

Göinge kommuns policy.  
 
Vidare föreslås kommunen att regelbundet genomföra olika övningar med syfte att stärka 

medarbetarnas medvetenhet gällande IT-säkerhet och även inom andra områden så som 
exempelvis fysisk säkerhet. Kommunen rekommenderas att exempelvis genomföra övningar i 

form av simulerade cyberattacker.  
 
Att stärka medvetenheten hos Östra Göinge kommuns medarbetare gällande IT-säkerhet, men 

även gällande informationssäkerhet och fysisk säkerhet i övrigt, anses vara av vikt och bör 
prioriteras. Att medarbetare har en hög säkerhetsmedvetenhet bedöms vara en viktig 

komponent i säkerhetsarbetet. En låg säkerhetsmedvetenhet kan leda till att viktig och 
konfidentiell information går förlorad och/eller förvanskas, vilket kan få katastrofala följder. 
En låg medvetenhet kan således betraktas vara det största hotet mot kommunens säkerhet. 

 
I dagsläget görs inga regelbundna övningar eller utbildningssatsningar vad gäller säkerhet, 

dock finns det en ambition om att öka medarbetarnas medvetenhet. För att kunna nå en högre 
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nivå av säkerhetsmedvetenhet krävs ett strukturerat och systematiskt arbete. 
Stabsavdelningen kommer under hösten 2021 att arbeta med ett upplägg för informations- 

och utbildningssatsning inom området, arbetet kommer att ledas av säkerhetssamordnare 
samt utvecklingssekreterare, tillika dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 augusti 2021 
- Missiv – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 8 mars 2021 
- Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 29 januari 2021 

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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§ 67 
 

Svar med anledning av revisionens granskning av 
kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen 
Dnr: KS 2021/00671 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige, som information i samband med presentation av granskningsrapporten 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategisk planering och utredning vid stabsavdelningen.  
Beredningen har genomförts genom intervjuer och samtal kring granskningsresultatet med 
representanter för förvaltningsledning/krisledning, kommunikationsenhet och med ansvariga 

chefer inom hälsa och omsorg samt medicinskt ansvarig sköterska (MAS). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 augusti 2021 

 Kommunrevisionens missiv 

 Granskningsrapport från revisionsbiträdet (EY) 

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

Hälsa och omsorg 
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§ 68 
 

Gåva - Donation till Skogsbrynet i Sibbhult till 
trivselfrämjande åtgärder 
Dnr: KS 2021/01485 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Gåvan mottages tacksamt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Juristbyrån Familjejuristen Östra Götaland har i egenskap av testamentsexekutor nått ut till 

Östra Göinge kommun för att utföra viljan enligt Gunyor Hahnes testamente genom vilket 
hon har föreskrivit att Äldreboendet Skogsbrynet i Sibbhult ska erhålla 30 000 kronor att 
användas till trivselfrämjande åtgärder såsom exempelvis sång och musik för de boende. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 juli 2021 

 Skrivelse, Angående dödsboet, daterad den 2 juni 2021 

 Mail från enhetschef Skogsbrynet, daterad den 15 juli 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och Omsorg 
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§ 69 
 

Anmälan av motion från Lena Dahl Wahlgren (S) om att 
genomföra en konsekvensanalys för stängningen av 
Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret 
Ringen i Hanaskog  
Dnr: KS 2021/01890 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Dahl Wahlgren (S) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. Motionen föreslår 
att fullmäktige skall besluta om att  

 Göra en konsekvensanalys av vad som händer de barn och familjer som drabbas av 

omflyttningar i och med stängningen av Sanatorieområdet i Broby 

 Inrätta en tillfällig kommunal bostadsförmedling med uppgift att hjälpa de 

barnfamiljer som riskerar att bli utan bostad 

 Pausa rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog tills det finns bostäder till alla 

barnfamiljer 

 Behandla den här motionen skyndsamt 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 september 2021 

 Motion från Lena Dahl Wahlgren (S) om att genomföra en konsekvensanalys för 

stängningen av Sanatorieområdet i Broby, inrätta en tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och att pausa rivningen av kvarteret Ringen i Hanaskog, inkom 

den 14 september 2021. 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 
 

Avsägelse från Caroline Biltmo (C) och val av Therese 
Svensson Collin (C) som ny ledamot i kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2021/01603 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Caroline Biltmo (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godtas. 

 Therese Svensson Collin (C) utses som ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Biltmo (C) har begärt att lämna samtliga politiska uppdrag i Östra Göinge kommun. 

 
Efter att fullmäktige har entledigat Caroline Biltmo (C) har fullmäktige i uppdrag att förrätta 
ett fyllnadsval i hennes ställe. Centerpartier har inkommit med en nominering av Therese 

Svensson Collin (C) som ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 augusti 2021 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag, inkom den 16 augusti 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Caroline Biltmo (C) 
Hemsidan 
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§ 71 
 

Avsägelse från Sofia Sommer (M) och val av Linn 
Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2021/01716 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sofia Sommers (M) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

godtas. 

 Linn Alexandersson (M) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Sommer (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

Efter att fullmäktige har entledigat Sofia Sommer (M) har fullmäktige i uppdrag att förrätta 
ett fyllnadsval i hennes ställe. Moderaterna har inkommit med en nominering av Linn 

Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Avsägelse från Sofia Sommer (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

 Nominering av Linn Alexandersson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen 
 

Beslutet skickas till: 
Sofia Sommer (M) 

Hemsidan 
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§ 72 
 

Avsägelse från Gordon Liljegren (M) och val av Ulf 
Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2021/01717 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Gordon Liljegrens (M) avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

godtas. 

 Ulf Gabrielsson (M) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Gordon Liljegren (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

Efter att fullmäktige har entledigat Gordon Liljegren (M) har fullmäktige i uppdrag att 
förrätta ett fyllnadsval i hans ställe. Moderaterna har inkommit med en nominering av Ulf 

Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Avsägelse från Gordon Liljegren (M) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 

 Nominering av Ulf Gabrielsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen 
 

Beslutet skickas till: 

Gordon Liljegren (M) 
Ulf Gabrielsson (M) 

Hemsidan 
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§ 73 
 

Avsägelse från Leticia Tusemererewa (S) och val av ny 
ledamot i den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/01718 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Leticia Tusemererewas (S) avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i den tillfälliga 
beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun godtas. 

 Lena Dahl Wahlgren (S) utses som ny ledamot i den tillfälliga beredningen om 
skolans utveckling i Östra Göinge kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Leticia Tusemererewa (S) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 

den tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun. 
 
I första stycket § 9 i kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer det att ”Beredningarna 

skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare”. Efter att fullmäktige har entledigat Leticia 
Tusimererewa (S) har fullmäktige således i uppdrag att förrätta ett fyllnadsval i hennes ställe. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2021 

 Avsägelse från Leticia Tusimererewa (S) från sitt uppdrag som ledamot i den 

tillfälliga beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun 
 

Beslutet skickas till: 
Leticia Tusimererewa 
Gruppledare för Socialdemokraterna 
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§ 74 
 

Avsägelse från Kinga Berger Persson (SD) och val av Mats J 
Hansson (SD) som ledamot i Kommunrevisionen 
Dnr: KS 2021/01921 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kinga Berger Perssons (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunrevisionen 

godtas. 

 Mats J Hansson (SD) utses som ny ledamot i Kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kinga Berger Persson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunrevisionen. 
 

Efter att fullmäktige har entledigat Kinga Berger Persson (SD) har fullmäktige i uppdrag att 
förrätta ett fyllnadsval i hennes ställe. Sverigedemokraterna har inkommit med en nominering 

av Mats J Hansson (SD) som ny ledamot i Kommunrevisionen.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 september 2021 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag, inkom den 20 september 2021 

 Nominering, inkom den 22 september 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Kinga Berger Persson (SD) 

Mats J Hansson (SD) 
Hemsidan 

Kommunrevisionen 
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§ 75 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2021 
Dnr: KS 2020/03269 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

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 Stab, daterad den 17 juni 2021 

 Statistik, 2020 H Ö 

 Inkomna synpunkter i maj 2021 

 Inkomna synpunkter i juni 2021 

 Inkomna synpunkter i juli 2021 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-05-06 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-23 

 Minnesanteckningar ägarsamråd, Unikom 2021-06-21 

 Protokoll styrelsemöte, Unikom 2021-06-15 

 SBVT, resultaträkning – maj 2021 

 SBVT, resultaträkning - juni 2021 

 Protokoll, SBVT, 2021-06-07 
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