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Tid och plats: 

 

Torsdag den 25 november 2021, klockan 18:30-21:00, Folkets Hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista på sida 5. 

  

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Nermina Crnkic, Stabschef 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 85–86  

Marie Holmström, enhetschef Individ och familjesupporten §§ 85–86  

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Camilla Dahlström (M) och Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdagen den 30 november 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

85 - 93 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Erling Emsfors (M) 

  

Justerare Camilla Dahlström (M)              Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2021-11-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-01 

Datum då anslaget tas ned 2021-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Information från ordförande 
Erling Emsfors (M) uppmanar samtliga närvarande att hålla ordentligt med avstånd mellan 
varandra i salen för att minimera risken för smittspridning.  

 

Information från enhetschef Individ och familjesupporten 
Marie Holmström informerar kommunfullmäktige om trygghetsvandringen och uppmanar 

alla ledamöter att delta under år 2022. 
 

Information från strategisk planering och utredning (SPU) 
Charlotta Lundberg och Tommy Johansson presenterar del två om sin information om 

Göingemodellen.  
 

Information från kommundirektören 
Merete Tillman informerar om pandemiläget.  
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Parti Namn Närvaro Anteckningar § 85 – Votering om återremiss.  

Ja – Beslutet återremitteras ej.  
Nej – Beslutet återremitteras 

    Ja Nej 

M Patric Åberg X  X  

M Patrik Thygesson X  X  

M Johan Ekstrand X Ersättare för Martin 

Skagerholm 

X  

M Erling Emsfors X  X  

M Siv Larsson X  X  

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

X  X  

M Bertil Malmsten X Ersättare för Andréas 

Söderlund 

X  

M Tobias Bosson  

§ 85–86 

X Ersättare för Sofia 

Sommer 

X  

M Camilla 

Dahlström 

X  X  

M Stefan Mellblom -    

M Ulf Gabrielson X  X  

M Jon Marin -    

M Inger Mattsson X  X  

M Gordon Liljegren X  X  

S Anders Bengtsson X   X 

S Lena Svensson  Ersättare för Lena 

Dahl Wahlgren 

 X 

S Sven-Arne 

Persson 

X   X 

S Niclas Malmberg  Ersättare för Kristin 

Johansson 

 X 

S Lars-Stellan 

Jönsson 

X   X 

S Susanne Karlsson X   X 

S Miklos Liewehr X   X 

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

 Ersättare för Magnus 

Nilsson 

X  

C Esbjörn Svensson X  X  

C Olof Lindqvist X  X  

V Roland Nilsson X   X 

MG Marcus Jeppsson X Ersättare för Ann 

Ahlbin 

X  

SD Pierre Persson X  X  

SD Ann-Sofie Stolpe X  X  

SD Lennart Ekström -    

SD Lars Persson X  X  

SD Stefan Wiloboken X  X  

Totalt 28  20 8 
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§ 85 

 

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) 
Dnr: KS 2021/02494 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Genomföra partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) med ett belopp på 

20 miljoner kronor inklusive löneskatt 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har 2021-08-31 en ansvarsförbindelse som uppgick till 202 
miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen är pensionsskuld för intjänad pensionsrätt till och med 
1997-12-31, 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 2021-08-31 till 60,1 miljoner kronor vilket motsvarar 29,7 % 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 35 miljoner 
kronor, 2019 med 5 miljoner kronor. Totalt 115 miljoner kronor mellan åren 2016–2019 
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Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar på återremiss. 
2. Anders Bengtsson (S), Miklos Liewehr (S) och Sven-Arne Persson (S) yrkar på att 

kommunen ska genomföra en partiell inlösen på låneskuld på 10 miljoner samt att 
fondera 10 miljoner till kommande behov inom skolan utöver lagd budget. 

3. Patric Åberg (M) och Esbjörn Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

beslutsförslag. 
4. Erling Emsfors (M) yrkar på att beslutet fattas under kvällens sammanträde. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige i första hand har två förslag att ta ställning 

till, ordförandes förslog om att beslutet ska fattas under kvällens sammanträde och Anders 
Bengtssons (S) yrkande på en återremiss av ärendet. 
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med ordförandes förslag. 

 
Votering begärs. Voteringstabellen presenteras under nästa delrubrik.  
Efter slutförd votering finner ordförande att kommunfullmäktige med 20 Ja-röster och 8 Nej-

röster har beslutat i enlighet med ordförandes förslag att inte återremittera beslutet. 
 

Eftersom en återremiss ej blir möjlig yrkar Anders Bengtsson (S) istället att kommunen ska 
genomföra en partiell inlösen på låneskuld på 10 miljoner samt att fondera 10 miljoner till 
kommande behov inom skolan utöver lagd budget. 

 
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige har ytterligare två förslag att ta ställning till, 

kommunstyrelsens beslutsförslag och Anders Bengtssons (S) yrkande.  
 
Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 

Ingen votering begärs. 
 

Votering 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på ordförandes yrkande om att 
beslutet fattas under kvällens sammanträde och att en Nej-röst är en röst på Anders 

Bengtssons (S) yrkande om att ärendet återremitteras. 
Parti Namn § 85 – Votering om återremiss.  

Ja – Beslutet återremitteras ej.  

Nej – Beslutet återremitteras 
  Ja Nej 

M Patric Åberg X  

M Patrik 

Thygesson 

X  

M Johan Ekstrand X  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-11-25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 8/19 

 

M Erling Emsfors X  

M Siv Larsson X  

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

X  

M Bertil Malmsten X  

M Tobias Bosson  

§ 85–86 

X  

M Camilla 

Dahlström 

X  

M Stefan 

Mellblom 

Ej närvarande Ej närvarande 

M Ulf Gabrielson X  

M Jon Marin Ej närvarande Ej närvarande 

M Inger Mattsson X  

M Gordon 

Liljegren 

X  

S Anders 

Bengtsson 

 X 

S Lena Svensson  X 

S Sven-Arne 

Persson 

 X 

S Niclas 

Malmberg 

 X 

S Lars-Stellan 

Jönsson 

 X 

S Susanne 

Karlsson 

 X 

S Miklos Liewehr  X 

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

X  

C Esbjörn 

Svensson 

X  

C Olof Lindqvist X  

V Roland Nilsson  X 

MG Marcus 

Jeppsson 

X  

SD Pierre Persson X  

SD Ann-Sofie 

Stolpe 

X  

SD Lennart 

Ekström 

Ej närvarande Ej närvarande 

SD Lars Persson X  

SD Stefan 

Wiloboken 

X  

Resultat JA-20 NEJ- 8 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 Ja-röster och 8 Nej-röster har beslutat i 
enlighet med ordförandes förslag att inte återremittera beslutet. 
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Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Lena Svensson (S), Sven-Arne Persson (S), Niclas Malmberg (S), 
Lars-Stellan Jönsson (S), Susanne Karlsson (S), Miklos Liewehr och Roland Nilsson (V) 

reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 18 november 2021 

 Östra Göinge kommun - KPA 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
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§ 86 
 

Upphävande av Skolskjutsreglemente 
Dnr: KS 2021/02015 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Skolskjutsreglementet gällande grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 

förskoleklass KF 2017-06-21 § 51 upphävs från och med 2023-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en ny upphandling av skolskjuts antog Kommunstyrelsen den 10 november § 
112 nya Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och elevresor från och med 2023-07-01. 

 
Riktlinjerna för handläggning av skolskjuts och elevresor är en sammanslagning av två 
gällande dokument: Skolskjutsreglementet (KF 2017-06-21 § 51) och 

Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsreglementet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 november 2021 

 Skolskjutsreglemente, KF 2017-06-21 § 51 

 Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsreglementet KF 2017-06-21 § 51 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2021 § 112 

 Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och elevresor från och med 2023-07-01 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef 
Karin Salomonsson, arbetsledare 
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§ 87 
 

Revidering av KFS 69 - Renhållningsordningen 2020–2030 
Dnr: KS 2021/02220 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Renhållningsordningen med avfallsplan och reviderade föreskrifter för perioden år 

2020–2030 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

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

Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. 
 
Styrelsen för ÖGRAB har den 30 september vid sitt styrelsemöte lämnat förslag till mindre 

kompletteringar av renhållningsföreskrifter och lydelse av renhållningstaxa för år 2022 för 
Östra Göinge kommun. 

 

Ändringar 
1. Begreppet hushållsavfall har utgått och ersatts med begreppet avfall under kommunalt 

ansvar och kommunalt avfall. 
2. Begreppet tidningar har ersatts med returpapper och har flyttats från att vara ett 

producentansvar till ett kommunalt ansvar vilket börjar gälla den 1 januari 2022. 
3. Mindre justeringar och förtydligande avseende förbrukat fosforfiltermaterial, 

möjlighet för tömning av behållare för glasförpackning var 8:e vecka samt möjlighet 
för hämtning av farligt avfall från flerbostadshus och gemensamhetslösningar. 

 

Ovanstående ändringar har stämts av med miljö- och hållbarhetschefen i Östra Göinge 
kommun. 

 

Styrelsen för ÖGRAB kommer under november/december månad att behandla frågan om 
indexreglering av taxan för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 15 oktober 2021 

 Nuvarande KFS 69 – Renhållningsordning (Avfallsplan+Föreskrifter) beslutad den 26 

november 2020 § 75 

 Missiv från Ögrab, daterad den 5 oktober 2021 

 Förslag till nya föreskrifter 2022, med spårade ändringar 

 Förslag till nya föreskrifter 2022, utan spårade ändringar 
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Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef 
Per Erlandsson, ÖGRAB 
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§ 88 
 

Enkel fråga från Marcus Jeppsson (MG) till 
kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om 
fyrverkerier 
Dnr: KS 2021/02483 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Frågan får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 

För att hämta in upplysningar har en ledamot, eller en tjänstgörande ersättare, rätt att ställa 
frågor. Frågor får riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till 

ordföranden i kommunstyrelsens utskott. När en fråga besvaras får bara den som ställer 
frågan och den som svarar delta i överläggningen. Svaret behöver inte vara skriftligt. 

 
En fråga ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en kort inledande förklaring. 
Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings 

handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 

Marcus Jeppsson (MG) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) 
gällande fyrverkerier. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2021 

 Fråga från Marcus Jeppsson (MG) till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg 
(M) gällande fyrverkerier. 
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§ 89 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric 
Åberg (M) från Marcus Jeppsson (MG) om säkerställandet 
av den goda måltiden för Östra Göinge kommuns äldre 
Dnr: KS 2021/02304 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Interpellationen får ställas. 

 Interpellationssvaret noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Marcus Jeppsson (MG) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric 

Åberg (M) om säkerställandet av den goda måltiden för våra äldre. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 oktober 2021 

 Interpellation till Patric Åberg (M) från Marcus Jeppsson (MG) om den goda måltiden 
för Östra Göinge kommuns äldre 

 

Beslutet skickas till: 

Marcus Jeppsson (MG) 
Patric Åberg (M) 
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§ 90 
 

Redovisning av partistödets användning och beslut om 
utbetalning 2022 
Dnr: KS 2021/02178 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Partiernas redovisningar av partistödets användning 2020 läggs till handlingarna. 

 Partistöd för 2022 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 senaste sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisningen och 

granskningsrapport, som avser 2020, var därför den 30 juni 2021. 
 
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 2020 har lämnat in redovisning och 
granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige föreslås dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till 

handlingarna dels besluta att partistöd 2022 skall betalas ut i enlighet med Regler för 
kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 oktober 2021 

 Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra Göinge 

kommun. 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
Kommunsekreteraren 
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§ 91 
 

Redovisning av ej avgjorda motioner per november månad 
2021 
Dnr: KS 2021/00018 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige två gånger per år, vid fullmäktiges 
ordinarie möten få en redovisning till sig över vilka motioner som ännu inte har blivit 
avgjorda. Utgångspunkten är att motioner ska besvaras inom ett år från det tillfälle som 

fullmäktige mottog motionerna. Om motionerna inte har besvarats inom ett år ska detta, och 
vad som har framkommit i beredningen, anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan vid detta 

tillfälle välja att avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
I november 2021 har nedanstående motion ännu inte blivit avgjord: 

Motion Diarienummer Inlämnad till 

fullmäktige 

Motivering 

Konsekvensanalys för 

stängning av 
Sanatorieområdet i 
Broby, inrättandet av en 

tillfällig kommunal 
bostadsförmedling och 

att pausa rivningen av 
kvarteret Ringen i 
Hanaskog 

KS 2021/01890 Den 23 september 

2021 § 69 

Handläggs för 

närvarande av 
Mikael Torberntsson 
och Cecilia Flood. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2021 
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§ 92 
 

Anmälan av motion från Lena Svensson (S) gällande 
anordnandet av en föreningsdag i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/02364 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Svensson (S) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. Motionen föreslår att 
fullmäktiga ska besluta om att anordna en föreningsdag för samtliga föreningar i kommunen. 
Föreningarna kommer ges möjlighet att presentera sig och eventuellt erbjuda prova på 

aktiviteter.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 november 2021 

 Motion från Lena Svensson (S) gällande anordnandet av en föreningsdag i Östra 
Göinge kommun 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 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 3 november 2021 

 Unikom – Kallelse bolagsstämma 2021-10-21 

 Unikom – Protokoll 2021-10-21 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte 2021-10-06 

 Unikom – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021-10-21 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2021-09-30 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, september 2021 

 SBVT – Kallelse Styrelsemöte 2021-11-11 

 SBVT – Dagordning styrelsemöte 2021-11-11 

 Inkomna synpunkter 2021–10 

 Inkomna synpunkter 2021–09 

 Inkomna synpunkter 2021–08 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 1 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 2 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 3 2021, Meddelande till KS, KF 



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2021-11-25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/19 

 

 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 1 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 2 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 3 2021, Meddelande till KS, KF 
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