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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
  

Tid och plats: 

 

Torsdag den 28 april 2022, klockan 18:30-19:45, Sessionssalen, Broby. 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista. 

  

Ersättare: Anna-Lisa Simonsson (KD) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Ingela Tunel, HR-chef § 15 

Nermina Crnkic, stabschef 

Carina Hall, HR-specialist § 15 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Siv Larsson (M) och Kristin Johansson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdagen den 3 maj 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

15 - 22 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Erling Emsfors (M) 

  

Justerare Siv Larsson (M)                       Kristin Johansson (S) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-04 

Datum då anslaget tas ned 2022-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Närvarolista 

 

 

Namn och närvarande ledamot Anteckningar 

M Patric Åberg X  

M Patrik Thygesson X  

M Martin Skagerholm - Roger Jarleswärd 

M Erling Emsfors X  

M Siv Larsson X  

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

X  

M Andréas Söderlund X  

M Sofia Sommer - Per-Eric Mattsson 

M Camilla Dahlström X  

M Ulf Gabrielson X  

M Jon Marin -  

M Inger Mattsson X  

M Gordon Liljegren -  

M Bo Jönsson -  

S Anders Bengtsson X  

S Lena Dahl Wahlgren - Niclas Malmberg 

S Sven-Arne Persson -  

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 Ann Ahlbin -  

SD Pierre Persson X  

SD Ann-Sofie Stolpe X  

SD Lennart Ekström -  

SD Lars Persson X  

SD Stefan Wiloboken X  

Ersättare  Ersättare för 

M Jenny Betsikokos -  

M Johan Ekstrand -  

M Bertil Malmsten -  

M Rickard Pedersen -  

M Tobias Bosson -  

M Roger Jarleswärd X Martin Skagerholm 

M Per-Eric Mattsson X Sofia Sommer 

S Niclas Malmberg X Lena Dahl-Wahlgren 

S Lena Svensson -  

S Joakim Vendel -  

S Malen Liewehr -  

KD Anna-Lisa Simonsson X  

KD Marie-Louise Fredin -  
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C Emma Flygare -  

C Lars Lindbom -  

V Thommy Svensson -  

V Jeanette Svensson -  

MG Marcus Jeppsson X  

MG Tommy Axelsson -  
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§ 15 
 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 
Dnr: KS 2022/00411 

Kommunfullmäktiges beslut 

 2021 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och 

samverkan i Östra Göinge kommun läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för beslut 
Kommunfullmäktige, för information 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån uppföljning av SAM i våra olika verksamhetsområden kan vi se att många av våra 
enheter har en välfungerande struktur där SAM, arbete med likabehandling och samverkan 
ingår som naturlig del i det dagliga arbetet. Verksamhetsområdena Utbildning och Arbete 

samt Hälsa och Omsorg upplever dock en viss osäkerhet kring samverkansstruktur utifrån ny 
organisation med nya avdelningsnivåer fr.o.m. våren-21. Resultatet av årets genomlysning 

visar att våra verksamhetsområden har systematik i sitt arbetsmiljöarbete, genom delaktighet 
och ökad kunskap om SAM och samverkan, dock är det några enheter som fortsatt önskar 
mer kunskap kring samverkan och dess skyldigheter och möjligheter. Utbildningsinsatser har 

under 2021 genomförts i vad vårt samverkansavtal innebär 
Årets uppföljning visar på en tillfredställande nivå inom samtliga områden, Naturlig del i 

verksamheten, Uppgiftsfördelning och kunskaper, Riskbedömningar, åtgärder och 
uppföljning samt inom AFS 2015:4.  
 

Fokus för våra verksamhetsområden blir att under 2022 är som tidigare år att fortsätta 
arbeta med vår samverkansstruktur som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och 

inflytande och dialog enlighet med samverkansavtalet. Förvaltningen kommer att fortsätta 
arbetet med att rusta våra chefer för att skapa förutsättningar att bedriva ett aktivt och 
närvarande ledarskap med fokus på att nå vårt frisknärvaromål på 95 %. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen, daterad den 17 februari-2022 

 Uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och samverkan i 

Östra Göinge kommun 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Carina Hall, HR-specialist 
Ingela Tunel, HR-chef 

Merete Tillman, Kommundirektör 
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§ 16 
 

Svar på motion från Lena Svensson (S) om Föreningsdag 
Dnr: KS 2021/02364 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Svensson (S) har i en motion, daterad den 28 oktober 2021, föreslagit att kommunen 

anordnar en föreningsdag för att främja föreningslivet. 
 

Syftet med den föreslagna föreningsdagen är bland annat att alla föreningar ska få presentera 
sig och eventuellt med prova på-aktiviteter. Dagen ska vara full av idrott, kultur och en massa 
annat. 

 
Kommunen vill inte kraftsamla kring en föreningsdag, vid ett tillfälle, i en by, eftersom vi får 

bättre effekt genom att använda våra resurser brett och långsiktigt.  
 
Med anledning av ovanstående avslås motionen.   

 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar på att motionen ska bordläggas till nästkommande 

sammanträde då ledamoten som väckt motionen inte är närvarande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att kommunfullmäktige har 
två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen samt Anders 

Bengtssons (S) yrkande om att bordlägga motionen. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har 

beslutat i enlighet med Anders Bengtssons (S) yrkande om att bordlägga motionen. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 18 mars 2022 

 Motion från Lena Svensson (S) om Föreningsdag, daterad den 28 oktober 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Motionären  

Socialdemokraternas gruppledare 
Jan Carlson, enhetschef Kultur & fritid 
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§ 17 
 

Enkel fråga från Miklos Liewehr (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) om flytt av särskola och 
träningsskola 
Dnr: KS 2022/00865 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

För att hämta in upplysningar har en ledamot, eller en tjänstgörande ersättare, rätt att ställa 
frågor. Frågor får riktas till ordförande 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 stämt 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.  
 

Miklos Liewehr (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om 
flytt av särskola och träningsskola.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 april 2022 

 Fråga från Miklos Liewehr (S) till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) 
om flytt av särskola och träningsskola 

 Svar på fråga från Miklos Liewehr (S) till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg 
(M) om flytt av särskola och träningsskola 

 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2022-04-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 9/15 

 

§ 18 
 

Reningsverk i Knislinge 
Dnr: KS 2022/00408 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Knislinge 

 Att anta reviderad investeringsbudget för VA-verksamheten med investeringsplan 
2022–2040 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bakgrund 

Den 24 april 2019 skrev Östra Göinge och Kristianstad kommun på en avsiktsförklaring om 
ett framtida samarbete kring vatten och avlopp, vilket innebar att kommunerna gemensamt 

påbörjade en utredning över vilka ekonomiska och miljömässiga konsekvenser detta skulle 
medföra. Kommunerna har ett gemensamt intresse av långsiktig planering och samarbete 

kring framförallt dricksvatten och avloppsvatten för att skapa ett säkrare, effektivare och mer 
miljövänligt arbete med vatten och avlopp. 
 

Redan idag finns ett samarbete när det gäller dricksvatten, där Östra Göinge köper 
dricksvatten av Kristianstad. Avsiktsförklaringen innebar att kommunerna gemensamt skulle 

utreda förutsättningarna för att samarbeta även kring avloppsvatten. 
 
Under åren 2019–2022 initierades diskussionerna med Kristianstad kommun om ett 

samarbete mellan kommuner om ett gemensamt avloppsreningsverk (ARV) i Kristianstad. 
Kalkyler har utarbetats dels för avloppsreningsverket men också för överföringsledningar till 

Kristianstad. Avstämningsmöten mellan kommunerna har skett kontinuerligt. I beräkningen 
har hänsyn tagits till att ansluta tre kommuner, Östra Göinge, Osby och Kristianstad. 
Beräkningarna visar att det inte är ekonomiskt lönsamt för Östra Göinge kommun att ingå ett 

samarbete med Kristianstad gentemot att bygga ett eget avloppsreningsverk i Knislinge. Det 
som blir kostnadsdrivande är inte avloppsreningsverket i sig utan överföringsledningarna till 

Kristianstad. 
 
Inför byggnationen av ett nytt ARV i Knislinge har en avsiktsförklaring tagits fram med Osby 

kommun. Avsiktsförklaringen avser att stärka samarbetet mellan Osby och Östra Göinge 
kommun om ett framtida gemensamt ARV i Knislinge. 

 
Enligt fullmäktiges beslut KS 2016/00530 § 48 ökar VA-taxan med 1 procent årligen, utöver 
prisindex, från och med 2017 till och med år 2027. En revidering av VA-taxan efter 2027 

kommer genomföras. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 16 februari 2022 
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 Reviderad investeringsbudget 2022–2040 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 

Per Fremark, SBVT 
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§ 19 
 

Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
Dnr: KS 2022/00593 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(orgnr. 516406-0294). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Östra Göinge kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. 
 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget 

för administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för 
närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 

vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 

maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte 
direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är 
motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av 

justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av 
de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta 

olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna 
försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna 

söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  
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Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen 

får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 

Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB 

(utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Daniel Jönsson Lyckestam. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 15 mars 2022 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering 
av ändringar samt med kommentar 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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§ 20 
 

Redovisning av ej avgjorda motioner per april månad 2022 
Dnr: KS 2022/00023 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige två gånger per år, vid fullmäktiges 

ordinarie möten i april respektive oktober, få en redovisning över vilka motioner som ännu 
inte 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 april 2022 har nedan motioner ännu inte blivit avgjorda: 

 

Motion Diarienummer Inlämnad till 
fullmäktige 

Motivering 

Fritidsgård i 

Glimåkra 

KS 2021/02588 2021-12-16 § 101 Ärendet planeras att 

beredas upp för 
besvarande på 

fullmäktiges möte i juni 
2022 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 april 2022 

 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2022-04-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 14/15 

 

§ 21 
 

Meddelande från Länsstyrelsen - Bo Jönsson (M) blir ny 
ledamot i fullmäktige efter Stefan Mellblom (M) och Per-
Eric Mattsson (M) blir ny ersättare 
Dnr: KS 2022/00599 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Meddelandet läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Mellblom (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i fullmäktige. Länsstyrelsen har 

gjort en ny sammanräkning och utsett Bo Jönsson (M) till ny ledamot i fullmäktige. Per-Eric 
Mattsson (M) blir ny ersättare efter Bo Jönsson (M). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 april 2022 

 Meddelande från Länsstyrelsen 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Per-Eric Mattsson (M) 
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§ 22 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i april 2022 
Dnr: KS 2022/00018 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Redovisningen godkänns. 

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 4 april 2022 

 Inkomna synpunkter, mars 2022 

 Unikom – Agenda bolagsstämma 2022-03-24 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2022-03-01 

 ÖGRAB – Protokoll årsstämma 2022-03-24 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2022-03-24 

 ÖGRAB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-03-24 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, februari 2022 

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Protokoll 2022-03-02 

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Protokollsutdrag, Intern kontrollplan 2022 

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Bokslut 2021 

 Östra Skånes hjälpmedelsnämnd – Besluts- och beställningsattester 2022 

 Sydarkivera – Åtgärdsplan för arkivtillsyn kommunala bolag Östra Göinge kommun 
2022 

 Samordningsförbundet Skåne Nordost – Styrelseprotokoll 2022-03-07 

 SBVT – Kallelse till bolagsstämma, 2022-04-21 
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