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Tid och plats: 

 

Torsdag den 21 oktober 2021, klockan 18:30-21:20, Folkets hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista 

  

Ersättare: Lena Svensson (S) 

Anna-Lisa Simonsson (KD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 76–78 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Camilla Dahlström (M) och Susanne Karlsson (S) 

  

Justeringens utförande Den 26 oktober 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

76 - 84 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Erling Emsfors (M) 

  

Justerare Camilla Dahlström (M)               Susanne Karlsson (S) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-28 

Datum då anslaget tas ned 2021-11-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Närvaro och omröstningslista 

 

 

Namn och närvarande 

ledamöter 

Parti Namn Närvaro Anteckningar 

M Bo Jönsson X Tjänstgörande ersättare 

för Patric Åberg (M) 

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 Johan Ekstrand X Tjänstgörande ersättare 

för Sofia Sommer (M) 

M Camilla Dahlström X  

M Stefan Mellblom X  

M Ulf Gabrielson X  

M Jon Marin X  

M Inger Mattsson X  

M Bertil Malmsten X Tjänstgörande ersättare 

för Gordon Liljegren (M) 

S Anders Bengtsson X  

S Lena Dahl-

Wahlgren 

X  

S Sven-Arne Persson X  

S Kristin Johansson X  

S Lars-Stellan Jönsson X  

S Susanne Karlsson X  

S Miklos Liewehr X  

KD Magnus Nilsson X  

C Esbjörn Svensson X  

C Olof Lindqvist X  

V Roland Nilsson X  

MG Marcus Jeppsson X Tjänstgörande ersättare 

för Ann Ahlbin (MG) 

SD Pierre Persson -  

SD Ann-Sofie Stolpe X  

SD Lennart Ekström X  

SD Lars Persson X  

SD Stefan Wiloboken X  

Totalt 30  
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Information 
 
Information och utbildning om Göingemodellen 
Charlotta Lundberg och Tommy Johansson presenterar del ett (av två) av utbildningen om 
Göingemodellen. 
 

Bolagsredovisning 
Henrik Loveby (Göingehem AB), Cecilia Alvesson (Unikom), Per Erlandsson (Ögrab) och 
Per Fremark (SBVT) presenterar den ekonomiska redovisningen för respektive bolag. 
Presentationen inkluderar även aktuella utmaningar och framtidsplaner. 
 

Information från kommundirektören 
Kommundirektören informerar om omflyttningen av medarbetare som kommer att ske under 
vintern/våren på grund av rivningen för nybyggnation av kommunhuset. Merete Tillman 
informerar även om Grannsamverkan och uppmanar politiker att delta.  

 
Kommundirektören informerar om bränderna i kommunen och meddelar att det satts in extra 

väktare och att det genomförs utbildningsinsatser i skolorna i samarbete med 
räddningstjänsten.  
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§ 76 
 

Delårsrapport 2021-08-31 
Dnr: KS 2021/00035 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per den 31 augusti 2021 uppgår till 97,6 mnkr. För motsvarande period år 2020 var 
resultatet 68,3 mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till 24,9 mnkr. Den stora skillnaden 

mellan resultatet för perioden och prognostiserat resultat beror på uppbokning av 
semesterlöneskuld, avsättning till pensioner samt förbättrat skatteunderlagsprognos kopplat 

till slutavräkningen.  
 
Prognosen för året är ett resultat på 24,9 mnkr vilket är 5,1 mnkr bättre än budget, vilket 

motsvarar 2,5% av skatter och generella statsbidrag. Verksamheterna prognostiserar ett 
underskott jämfört mot budget på 4,9 mnkr, samt finansverksamheten ett överskott på 10,0 

mnkr. 
 
De stora avvikelserna i prognosen är:  

 Slutavräkning skatter: +10,0mnkr  

 Verksamheternas prognoser -4,9 mnkr  

 
Under perioden januari till augusti har investeringarna uppgått till 36,5 mnkr, varav 16,2 

mnkr är avgiftsfinansierade verksamheten. För perioden är genomförandegraden 35,4 % 
(30,2 %). Prognosen för helåret 2021 är investeringar på 70,0 mnkr varav avgiftsfinansierade 
står för 27,0 mnkr.  

 
Bedömningen är att förvaltningen når de politiska målen 2023. Inför årsbokslutet 2021 

kommer en analys av hållbarhet att presenteras. 
 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till delårsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 14 oktober 2021 

 Delårsrapport 2021-08-31 

 Missiv, revisorernas bedömning av delårsrapport, daterad den 11 oktober 2021 

 Rapport från granskning av delårsrapport per 2021-08-31 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 

Revisionen 
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§ 77 
 

Uppföljning av internkontroll 2021-08-31 
Dnr: KS 2021/00004 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Uppföljningen av den interna kontrollplanen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2021 ska uppföljning göras inom områdena 
 

 Tillämpningen av villkoren avseende avrop i ramavtalen Fastighetstekniska arbeten – 
byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten. 

 Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 

 Genomförande av utredning 

 Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för frånvaro följs 

 Att dokumentationen följer de framtagna riktlinjerna 

 Att projektredovisningen följer de framtagna riktlinjerna 

De två sista områdena följs upp per 2021-12-31. Rapporterna per 2021–08–31 för övriga 

områden är bilagda ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 

2021 

 Rapport, Tillämpningen av villkoren avseende avrop i ramavtalen Fastighetstekniska 

arbeten – byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten 

 Rapport - Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 

 Rapport - Genomförande av utredning 

 Rapport - Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för frånvaro 

följs 
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§ 78 

 

Reviderad Mål- och resultatplan 2022 med flerårsplan 2023-
2024 
Dnr: KS 2021/00882 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2021 § 57 upphävs. 

 Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per skattekrona för år 2022. 

 Att fastställa mål- och resultatplan för 2022–2024 inklusive resultatmål och 

resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes- och 
balansbudget. 

 Att ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 nyupplåna totalt 220 miljoner kronor. 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Mål- och resultatplanen för 2020–2023 med flerårsplan 2022–2024 är framskriven och 

uppdaterad med aktuell skatteunderlagsprognos per 2021-04-29 samt justerad för aktuella 
volymer utifrån senaste befolkningsprognosen. Hänsyn har även tagits till löne-, pris- och 
kapitalkostnadsförändringar. 

 
Investeringsplanen för VA utifrån strategin det livsviktiga vattnet är reviderad fram t.o.m. 

2040 medan investeringsplanen för kommunen är reviderad för perioden 2022–2024. 
 
Politiska prioriteringar, resultatmål och resultatindikatorer är oförändrade. 

 
Beslutet tas på nytt på grund av korrigering av felskriven beslutsformulering där ett felaktigt 

årtal angavs i beslutet, av den anledningen upphävs beslutet från Kommunfullmäktige den 23 
juni 2021 § 57 och ett nytt fattas med en korrekt formulering. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 13 oktober 2021 

 Reviderad Mål- och resultatplan 2022–2024 

 Rev Investeringsbudget VA ÖG 2016–2040  
 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichefen 
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§ 79 
 

Ny tillfällig beredning om det goda åldrandet - mobilisering 
för Östra Göinges äldre 
Dnr: KS 2021/02026 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för det goda åldrandet i Östra 

Göinge. 

 Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens uppdrag enligt nedan. 

 Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens mandattid till 2021-11-01 
– 2022-04-30. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Demografin i Sverige visar på en stor ökning av antalet äldre de närmaste åren. Östra Göinge 
är inget undantag. Den tillfälliga beredningen för det goda åldrandet syftar till att fler äldre 

ska uppleva att Östra Göinge kommun är en kommun där det finns goda möjligheter till ett 
gott liv med ett aktivt deltagande i samhället. Vi vill skapa förutsättningar för den enskilde att 

leva ett friskt liv utan insatser från kommunen. Vi vet också att ensamhet är en stor anledning 
till att äldre upplever otrygghet och att vårdbehovet ökar. Vi gör redan mycket för att hjälpa, 
men vi behöver göra mer och vi behöver hjälp! Vi behöver hjälp av vårt civilsamhälle att 

fortsatt engagera sig med ännu fler meningsfulla aktiviteter för våra äldre. Vi behöver hjälp 
av våra äldre, att de ska våga ta steget. Därför vill Östra Göinge mobilisera för det 

förbyggande arbetet för våra äldre genom den tillfälliga beredningen om det goda åldrandet. 
 

Beredningens uppdrag 
En tillfällig beredning för det goda åldrandet är ett verktyg bland många för att initiera och 

påverka en mobilisering. Beredningens uppdrag bör vara inriktat på att inhämta fakta från 
våra egna verksamheter såväl som att ta del av extern kunskap och inspiration. Beredningen 
bör också genomföra dialoger för att på så vis initiera och diskutera mobiliseringen för Östra 

Göinges äldre tillsammans med samhällets aktörer. Fokus bör vara framåtsyftande på den 
resa som behöver göras de kommande åren för att våra äldre ska finna goda möjligheter till 

ett gott liv och ett aktivt deltagande i samhället. Det är således viktigt att ”här och nu frågor” 
hanteras i andra forum än genom den tillfälliga beredningen; det är inte beredningens syfte att 
ta fram en programhandling. 

 

Beredningen arbetar för att finna viktiga insatser för att förebygga, främja och bevara hälsan 

hos Göingeborna genom dialoger mellan målgruppen och samhällets olika aktörer. Insatserna 
ska utgå från målgruppens behov och intressen.  
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Den eftersträvade effekten är ett gott åldrande genom en ökad känsla av egenmakt och 
delaktighet i samhället genom en god gemenskap där individen stärks och den upplevda 

livskvaliteten ökar. En viktig aspekt är att göingebon ska ges möjlighet att delta i samhället 
och känna sig behövd. 

 
Beredningens arbete beräknas pågå mellan den 1 november 2021 och den 30 april 2022. 

 
Yrkanden 

1. Camilla Dahlström (M) yrkar bifall till beredningen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 september 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
Berörda ledamöter och ersättare som väljs in i beredningen 
Berörda handläggare 

Lön 
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§ 80 
 

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning om 
det goda åldrandet i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/02026 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till tillfällig beredning om det goda 

åldrandet i Östra Göinge kommun enligt nedan; 
 

Ledamöter: 

Camilla Dahlström (M), ordförande 

Inger Mattsson (M) 

Elin Johansson (KD) 

Rosa Henningsson (C) 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 

Lars-Stellan Jönsson (S), vice ordförande 

Lena Svensson (S) 

 
Ersättare: 

Bertil Malmsten (M) 

Linn Alexandersson (M) 

Andreas Söderlund (M) 

Mikael Christersson (SD) 

Monica Svensson (MG) 

Anita Bengtsson Tops (V) 

Susanne Karlsson (S) 

 
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 
det goda åldrandet i Östra Göinge. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige, vid sitt 
sammanträde den 21 oktober 2021, fatta beslut om att inrätta beredningen samt välja 

ledamöter och ersättare till densamma. 
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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. 

 
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 
Vänsterpartiet: 1 ersättare 

 
Utifrån ovanstående är det t.ex. möjligt för partierna ingående i Treklövern att omfördela 
platser inom ramen för sin nomineringstilldelning. 

 
Vidare ska Moderaterna nominera ordförande och Socialdemokraterna vice ordförande. 

 

Ekonomisk ersättning 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till en ersättning enligt 6–12 §§ KFS 14 – Ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. Förtroendevalda har även rätt till en ersättning per förrättning enligt 13 § 

KFS 14. 

 Ordförande för en tillfällig fullmäktigeberedning har rätt till ett begränsat 

månadsarvode på 10 % 

 Vice ordförande för en tillfällig fullmäktigeberedning har rätt till ett begränsat 

månadsarvode på 5 % 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 oktober 2021 

 Partiernas nomineringar 
 

Beslutet skickas till: 
Gruppledarna 
Berörda ledamöter och ersättare 

Lön 
Förtroendemannaregistret 

Hemsidan 
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§ 81 
 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens planeringsutskott 
år 2022 
Dnr: KS 2021/01540 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Sammanträdesplanen för planeringsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2022 fastställs enligt bilaga.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer planeringsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sina 
respektive sammanträdesdagar för nästa kalenderår. Anledningen till att detta fastställs i 
förväg är för att underlätta för både de förtroendevaldas, men också, förvaltningens planering.  

Förslaget till sammanträdesplanen är bland annat framtagen utifrån tidigare års 
sammanträdesplaner, kommunallagens regler om när i tid vissa ärenden måste behandlas, 

andra myndigheters sammanträdesplaner samt lov- och helgdagar.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 28 juni 2021 

 Bilaga innehållande sammanträdesdagar för år 2022, daterad den 28 juni 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Planeringsutskottet 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Förvaltningsledningen 

Stabsavdelningen, kansliet 
Hemsidan 
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§ 82 
 

KFS 39 - Reglemente för valnämnden 
Dnr: KS 2021/02031 

Kommunfullmäktiges beslut 

-  KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden” fastställs att gälla från och med den 21 
oktober 2021.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen fastställer att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 
verksamhetsområden och arbetsformer. Valnämnden i Östra Göinge kommun har i dagsläget 

inget uppdaterat reglemente, varför stabsavdelningen nu har skrivit fram ett nytt förslag till 
reglemente för Valnämnden inför valet 2022.  

 
Förslaget till nytt reglementet har bland annat baserats på SKR:s mall för reglementen och 
goda exempel från andra kommuner.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 september 2021 

 Förslag till ny KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden”, 2021-09-09 
 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 
Författningssamlingen 
Hemsidan 
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§ 83 
 

Val av Mats J Hansson (SD) som lekmannarevisorersättare 
för samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) 
Dnr: KS 2021/02211 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunrevisor Mats J Hansson (SD) väljs till lekmannarevisorersättare för 

samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) under det som återstår av 
mandatperioden 2018–2022. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) finansierar, stödjer och utvecklar 
tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i nordöstra Skåne. De fem 

kommunerna är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.  
 

Med anledning av Kinga Berger Perssons (SD) avsägelse av sitt uppdrag i kommunrevisionen 
står nu platsen tom. Sverigedemokraterna har nominerat kommunrevisorn Mats J Hansson 
(SD) i hennes ställe.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 oktober 2021 

 Sverigedemokraternas nominering av lekmannarevisorersättare i FINSAM, daterad 

den 13 oktober 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
FINSAM 
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§ 84 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 

sker inom både den egna verksamheten och 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 
§ kommunallagen 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 1 oktober 2021 

 Inkomna synpunkter i augusti 2021 

 Kallelse till styrelsemöte i SBVT 2021-09-17 

 SBVT – Ekonomisk redovisning augusti 2021 

 Protokoll Styrelsemöte SBVT 2021-09-17 

 Unikom, minnesanteckningar ägarsamråd 2021-09-17 
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