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Reviderad Mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024-
2025 

Förslag till beslut
 Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per skattekrona för år 2023.

 Att fastställa mål- och resultatplan för 2023 med flerårsplan 2024-2025 inklusive
resultatmål och resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, investerings-, kassaflödes

och balansbudget.

 Att ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 nyupplåna totalt 220 miljoner kronor.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Mål- och resultatplanen för 2020–2023 med flerårsplan 2023–2025 är 
framskriven och uppdaterad med aktuell skatteunderlagsprognos per 2022-04-28 
samt justerad för aktuella volymer utifrån senaste befolkningsprognosen från SKR. 

Kommunen har även gjort en egen befolkningsprognos. Hänsyn 
har även tagits till löne-, pris- och kapitalkostnadsförändringar. 

Investeringsplanen för VA utifrån strategin det livsviktiga vattnet är reviderad 
fram t.o.m. 2040 enligt tidigare beslut KS 2022/00408 §18, medan investeringsplanen för 
kommunen är reviderad för 

perioden 2023–2025. 
Politiska prioriteringar, resultatmål och resultatindikatorer är oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 22
mars 2022

 Reviderad mål och resultatplan 2023-2025



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-03-22 

Sida 2 av 2 

 

 

 

Mattias Larsson  Merete Tillman 
Ekonomichef  Kommundirektör 

 
Beslutet skickas till: 
 

 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 20 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 

 

Reviderad Mål- och resultatplan 2023 med 
flerårsplan 2024-2025 
Dnr: KS 2022/00641 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

 Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per skattekrona 
för år 2023. 

 Att fastställa mål- och resultatplan för 2023 med flerårsplan 2024-2025 
inklusive resultatmål och resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, 

investerings-, kassaflödes och balansbudget. 

 Att ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 nyupplåna totalt 220 miljoner 

kronor. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Mål- och resultatplanen för 2020–2023 med flerårsplan 2023–2025 är 
framskriven och uppdaterad med aktuell skatteunderlagsprognos per 2022-04-28 

samt justerad för aktuella volymer utifrån senaste befolkningsprognosen från 
SKR. Kommunen har även gjort en egen befolkningsprognos. Hänsyn har även 

tagits till löne-, pris- och kapitalkostnadsförändringar. Investeringsplanen för VA 
utifrån strategin det livsviktiga vattnet är reviderad fram t.o.m. 2040 enligt 
tidigare beslut KS 2022/00408 §18, medan investeringsplanen för kommunen är 

reviderad för perioden 2023–2025. Politiska prioriteringar, resultatmål och 
resultatindikatorer är oförändrade.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 22 
mars 2022 

 Reviderad mål och resultatplan 2023-2025 
 

Beslutet skickas till: 

Mattias Larsson, ekonomichef 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 5 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 

 

Reviderad Mål- och resultatplan 2023 med 
flerårsplan 2024-2025 
Dnr: KS 2022/00641 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per skattekrona 
för år 2023. 

 Att fastställa mål- och resultatplan för 2023 med flerårsplan 2024-2025 
inklusive resultatmål och resultatindikatorer samt drifts-, resultats-, 

investerings-, kassaflödes och balansbudget. 

 Att ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 nyupplåna totalt 220 miljoner 

kronor. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Mål- och resultatplanen för 2020–2023 med flerårsplan 2023–2025 är 

framskriven och uppdaterad med aktuell skatteunderlagsprognos per 2022-04-28 
samt justerad för aktuella volymer utifrån senaste befolkningsprognosen från 
SKR. Kommunen har även gjort en egen befolkningsprognos. Hänsyn har även 

tagits till löne-, pris- och kapitalkostnadsförändringar. Investeringsplanen för VA 
utifrån strategin det livsviktiga vattnet är reviderad fram t.o.m. 2040 enligt 

tidigare beslut KS 2022/00408 §18, medan investeringsplanen för kommunen är 
reviderad för perioden 2023–2025. Politiska prioriteringar, resultatmål och 
resultatindikatorer är oförändrade.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 22 
mars 2022 

 Reviderad mål och resultatplan 2023-2025 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef 
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Ägardirektiv Kristianstad Airport AB 

Förslag till beslut
 Att anta reviderade ägardirektiv för Kristianstad Airport AB

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven för Kristianstad Airport är reviderad. Kommer antas på bolagsstämman per 
capsulam i Kristianstad Airport AB 2022-09-26 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-05-13

 Ägardirektiv Kristianstad Airport AB

Mattias Larsson Merete Tillman 

Ekonomichef Kommundirektör 

Beslutet skickas till: 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 23 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 

 

Ägardirektiv Kristianstad Airport AB 
Dnr: KS 2022/00963 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

  Att anta reviderade ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektiven för Kristianstad Airport är reviderad. Kommer antas på 
bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2022-09-26 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

 Ägardirektiv Kristianstad Airport AB 
 

Beslutet skickas till: 

Kristianstad Airport AB 
Mattias Larsson, ekonomichef 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 8 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 

 

Ägardirektiv Kristianstad Airport AB 
Dnr: KS 2022/00963 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Att anta reviderade ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektiven för Kristianstad Airport är reviderad. Kommer antas på 

bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 2022-09-26 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

 Ägardirektiv Kristianstad Airport AB 
 

Beslutet skickas till: 
Kristianstad Airport AB 
Mattias Larsson, ekonomichef 
 
 

 

 



Verksamhet 

Tommy Johansson, Utredare 

tommy.johansson@ostragoinge.se 
044-775 60 18

2022-05-12 
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Förslag till ny reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 

Förslag till beslut
 Förslag till ny reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige fastställes att gälla

från den 15 oktober 2022

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Inför den nuvarande mandatperiodens slut har det skett en utvärdering av 
kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt. Detta arbetet initierades av 

kommunfullmäktiges presidium och skedde sedan inom ramen för gruppledarforum i enligt 
med kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Kommunfullmäktiges möten mm. regleras bl.a. i en arbetsordning. I sin översyn 
koncentrerade sig gruppledarforum på delar som huvudsakligen var nya eller var en 

revidering för mandatperioden 2018 – 2022. Följande delar omfattades av översynen och 
utvärderingen: 

 Kommunfullmäktiges presidium § 6

 Fullmäktigeberedningar § 7

 Gruppledare § 19

 Gruppledarforum § 20

Genomgången som gruppledarforum gjorde av arbetsordningen har resulterat i en rapport och 

i den finns förslag till justerad arbetsordning. Det kompletta förslaget till ny reviderad 
arbetsordning redovisas under punkt 4 i rapporten och förslaget är den ska gälla från den 15 
oktober 2022 i samband med att mandatperioden för kommunfullmäktige börjar gälla. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2022-05-12



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-05-12 

Sida 2 av 2 

 

 

 Rapport ”Kommunfullmäktige 2018 – 2022; Översyn av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 
 

 
 

 
 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen Östra Göinge kommun 
Fullmäktigepartierna 

 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 16 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 

 

Förslag till ny reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2022/01015 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

 Förslag till ny reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige fastställes 
att gälla från den 15 oktober 2022 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den nuvarande mandatperiodens slut har det skett en utvärdering av 
kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt. Detta arbetet initierades av 
kommunfullmäktiges presidium och skedde sedan inom ramen för 

gruppledarforum i enligt med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 

Kommunfullmäktiges möten mm. regleras bl.a. i en arbetsordning. I sin översyn 
koncentrerade sig gruppledarforum på delar som huvudsakligen var nya eller var 
en revidering för mandatperioden 2018 – 2022. Följande delar omfattades av 

översynen och utvärderingen: 

 Kommunfullmäktiges presidium § 6 

 Fullmäktigeberedningar § 7 

 Gruppledare § 19 

 Gruppledarforum § 20 
 

Genomgången som gruppledarforum gjorde av arbetsordningen har resulterat i 
en rapport och i den finns förslag till justerad arbetsordning. Det kompletta 

förslaget till ny reviderad arbetsordning redovisas under punkt 4 i rapporten och 
förslaget är den ska gälla från den 15 oktober 2022 i samband med att 
mandatperioden för kommunfullmäktige börjar gälla. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 maj 2022 

 Rapport ”Kommunfullmäktige 2018 – 2022; Översyn av 

kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen Östra Göinge kommun 
Fullmäktigepartierna 
 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 4 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 

 

Förslag till ny reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2022/01015 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Förslag till ny reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige fastställes 
att gälla från den 15 oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den nuvarande mandatperiodens slut har det skett en utvärdering av 
kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt. Detta arbetet initierades av 
kommunfullmäktiges presidium och skedde sedan inom ramen för 

gruppledarforum i enligt med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 

Kommunfullmäktiges möten mm. regleras bl.a. i en arbetsordning. I sin översyn 
koncentrerade sig gruppledarforum på delar som huvudsakligen var nya eller var 
en revidering för mandatperioden 2018 – 2022. Följande delar omfattades av 

översynen och utvärderingen: 

 Kommunfullmäktiges presidium § 6 

 Fullmäktigeberedningar § 7 

 Gruppledare § 19 

 Gruppledarforum § 20 
 

Genomgången som gruppledarforum gjorde av arbetsordningen har resulterat i 
en rapport och i den finns förslag till justerad arbetsordning. Det kompletta 
förslaget till ny reviderad arbetsordning redovisas under punkt 4 i rapporten och 

förslaget är den ska gälla från den 15 oktober 2022 i samband med att 
mandatperioden för kommunfullmäktige börjar gälla. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 maj 2022 

 Rapport ”Kommunfullmäktige 2018 – 2022; Översyn av 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Beslutet skickas till: 
Revisionen Östra Göinge kommun 

Fullmäktigepartierna 
 
 

 

 



  

 

 

Stabsavdelningen  
Ademir Salihovic, Kommunsekreterare  

ademir.salihovic@ostragoinge.se  
 044-775 60 21  
  
2022-05-16  
Tjänsteskrivelse  
Dnr KS 2022/00729     
Sida 1 av 1  
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Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten 
Attraktiva byar 2021 
 

Förslag till beslut 

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för presentation 

och debatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för 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 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 Attraktiva byar överlämnades till resultatutskottet för en 

politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 maj 2022 

 
Beslutet skickas till: 

Revisionen 
Verksamhetsområdeschefer 
VD Göingehem AB 

Ekonomichef 
HR 

 
 
 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 13 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 

 

Kommunstyrelsens analys av 
verksamhetsrapporten Attraktiva byar 2021 
Dnr: KS 2022/00729 

Kommunstyrelsens beslut 

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 
presentation och debatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för 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 

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 Attraktiva byar överlämnades till resultatutskottet 
för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda 
mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 maj 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Verksamhetsområdeschefer 

VD Göingehem AB 
Ekonomichef 

HR 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Resultatutskottet 4 (4) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 

 

Kommunstyrelsens analys av 
verksamhetsrapporten Attraktiva byar 2021 
Dnr: KS 2022/00729 

Resultatutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Analysrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 
presentation och debatt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för 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 

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 Attraktiva byar överlämnades till resultatutskottet 
för en politisk analys och nu har det arbetats fram en analys utifrån uppställda 
mål och inriktningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 maj 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Verksamhetsområdeschefer 

VD Göingehem AB 
Ekonomichef 

HR 
 
 

 

 



Samhällsutveckling 

Jan Carlson, Enhetschef 

jan.carlson@ostragoinge.se 
044-775 63 29

2022-05-20 

Tjänsteskrivelse 

Dnr KS 2021/02588 

Sida 1 av 2 
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Svar på motion från Sven-Arne Persson (S) om fritidsgård i 
Glimåkra  

Förslag till beslut
 Motionen avslås

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Sven-Arne Persson (S) har i en motion, daterad den 22 november 2021, föreslaget att 
kommunen ska starta en fritidsgård på försök i Glimåkra, om försöket faller väl ut ska 
fritidsgården bli permanent.  

Bakgrunden till motionen är bland annat att Östra Göinge växer, antalet barn och ungdomar 

ökar i kommunen, även så i Glimåkra, och att det planeras för mer bebyggelse. För att möta 
detta så bör man ta fram en mötesplats för ungdomar i Glimåkra för att man ser ett behov av 
detta. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Samhällsutveckling 2022-05-20

 Motion från Sven-Arne Persson (S) om fritidsgård i Glimåkra daterad den 22
november 2021

Ärendet 
Kommunen är just nu i planeringsfasen av ett nytt, modernt och levande kunskapscenter som 

ska bli en ny mötesplats i Glimåkra. 

En mötesplats som ska innehålla olika kommunala verksamheter i samverkan så som 

folkbibliotek, musikskola och skola. Projektet har redan haft dialog med civilsamhället och 
dialogen kommer att fortsätta för att utröna intresse och möjlighet även för föreningar att 

bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Verksamhet som bland annat kan riktas mot den 
prioriterade gruppen barn och unga. Här ser förvaltningen möjligheter att föreningar själva 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-05-20 

Sida 2 av 2 

 
eller i samverkan med kommunen skapar en trygg, relevant och angelägen mötesplats som 

kan innehålla olika aktiviteter för barn och unga. 
 

Kommunen är i grunden positiv till initiativ från den idéburna sektorn gällande förslag om 
föreningsdrivna mötesplatser för barn och unga. Skulle ett sådant förslag komma från en eller 
flera aktörer inom den idéburna sektorn i Glimåkra ser förvaltningen i så fall möjligheter till 

samverkan kring en separat mötesplats för barn och unga. 
 

 
 
 

Mikael Torberntsson   Merete Tillman 
Samhällsutvecklingschef   Kommundirektör 

 
 
Beslutet skickas till: 

Motionären 
Socialdemokraternas gruppledare 

Jan Carlson, enhetschef Kultur & fritid 
 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 17 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 

 

Svar på motion från Sven-Arne Persson (S) om 
fritidsgård i Glimåkra  
Dnr: KS 2021/02588 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

  Motionen avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Persson (S) har i en motion, daterad den 22 november 2021, 

föreslaget att kommunen ska starta en fritidsgård på försök i Glimåkra, om 
försöket faller väl ut ska fritidsgården bli permanent.  
 

Bakgrunden till motionen är bland annat att Östra Göinge växer, antalet barn och 
ungdomar ökar i kommunen, även så i Glimåkra, och att det planeras för mer 

bebyggelse. För att möta detta så bör man ta fram en mötesplats för ungdomar i 
Glimåkra för att man ser ett behov av detta. 
 

Yrkanden 
1. Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 

kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; planeringsutskottets förslag 
att avslå motionen samt Sven-Arne Perssons (S) bifallsyrkande.  
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag.  

 
Votering begärs. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Votering 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 18 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på 

planeringsutskottets förslag att avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på 
Sven-Arne Perssons (S) bifallsyrkande till motionen. 

§ 61 Votering - Beslut om att avslå eller att bifalla motionen 

 Ja Nej Avstår 

Patric Åberg (M) X   

Daniel Jönsson Lyckestam (M) X   

Siv Larsson (M) X   

Erling Emsfors (M) X   

Ulf Gabrielson (M) X   

Esbjörn Svensson (C) X   

Therese Svensson Collin (C) X   

Marie-Louise Fredin (KD) X   

Anders Bengtsson (S)  X  

Sven-Arne Persson (S)  X  

Susanne Karlsson (S)  X  

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) X   

Göte Färm (SD) X   

Totalt 10 3 0 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röst, 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med planeringsutskottets förslag att 

avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Samhällsutveckling 2022-05-20 

 Motion från Sven-Arne Persson (S) om fritidsgård i Glimåkra daterad 
den 22 november 2021 

 

Beslutet skickas till: 
Motionären 

Socialdemokraternas gruppledare 
Jan Carlson, enhetschef Kultur & fritid 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 12 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 34 
 

Svar på motion från Sven-Arne Persson (S) om 
fritidsgård i Glimåkra  
Dnr: KS 2021/02588 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Motionen avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Persson (S) har i en motion, daterad den 22 november 2021, 
föreslaget att kommunen ska starta en fritidsgård på försök i Glimåkra, om 
försöket faller väl ut ska fritidsgården bli permanent.  

 
Bakgrunden till motionen är bland annat att Östra Göinge växer, antalet barn och 

ungdomar ökar i kommunen, även så i Glimåkra, och att det planeras för mer 
bebyggelse. För att möta detta så bör man ta fram en mötesplats för ungdomar i 
Glimåkra för att man ser ett behov av detta. 

 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandes förslag, att motionen 

bifalls. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar planeringsutskottet om det är rätt uppfattat att 
planeringsutskottet har två förslag att ta ställning till; förvaltningsledningens 

förslag att avslå motionen samt Anders Bengtssons (S) bifallsyrkande.  
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
planeringsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningsledningens förslag.  
 

Votering begärs. 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 13 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Votering 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på 
förvaltningsledningens förslag att avslå motionen och att en Nej-röst är en röst 
på Anders Bengtssons (S) bifallsyrkande till motionen.   

§ 34 Votering - Beslut om att avslå eller att bifalla motionen 

 Ja Nej Avstår 

Patric Åberg (M) X   

Camilla Dahlström (M) X   

Therese Svensson Collin (C) X   

Anders Bengtsson (S)  X  

Totalt 3 1 0 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst, att 
planeringsutskottet har beslutat i enlighet med förvaltningsledningens förslag att 

avslå motionen. 
 

Reservationer 
Anders Bengtsson (S) reserverar sig mot planeringsutskottets beslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Samhällsutveckling 2022-05-20 

 Motion från Sven-Arne Persson (S) om fritidsgård i Glimåkra daterad 

den 22 november 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Socialdemokraternas gruppledare 

Jan Carlson, enhetschef Kultur & fritid 
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Anmälan av motion från Susanne Karlsson (S) gällande 
delade turer 
 

Förslag till beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Karlsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionen föreslår: 
- Att kompensera den som fullgör arbete med delad tur enligt ordinarie schema med 3 

timmars ledighet för vart sådant tillfälle. 

- Att den kompenserade tiden planeras och tas ut vid ett eller flera tillfällen under året 
enligt den anställdes önskemål och behov. 

- Att ej schemalagd personal kompenseras med 3 timmars ekonomisk ersättning för 
varje planerat tillfälle med delad tur. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 juni 2022 

 Motion från Susanne Karlsson (S) gällande delade turer 

 
 

Nermina Crnkic  Merete Tillman 
Stabschef  Kommundirektör 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomisk ersättning till röstmottagare och ordföranden 
inför RRK-valet 2022 
 

Valnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar skall gälla för RRK-valet 2022: 

Ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 
Vice ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 

Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2 300 kronor 
 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningen 

skall ersättas med 0,30 % av grundbeloppet per timme.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning enligt KFS 14 skall utgå till bibliotekarier 
som tjänstgör som röstmottagare, inte med arvode utan behållen lön.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till dem som 

deltar i utbildningen på plats i kommunhuset inför valet. Denna ersättning gäller även 
för utbildning till de timanställda som anställs under förtidsröstningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till dem som är 
med och möblerar vallokalen innan valdagen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 500 kronor till ersättare i 

valdistrikten för att dem skall hålla sig tillgängliga under valdagen. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ovanstående förslag är att hålla nivån på ersättning i Östra Göinge kommun 
likvärdiga med övriga kommuner i landet.  



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-05-20 

Sida 2 av 2 

 
På valdagen är vallokalerna öppna kl. 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna 

efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare under 
sammanräkningen tills alla resultat är klara, detta sker vanligtvis före midnatt.  

 
Ersättningen till dem som är med och möblerar vallokalen i anslutning till valet den 11 
september är också nödvändigt för att ordförandena i valdistriktet skall stöttas upp. 

 
Ersättare i valdistrikten skall genomgå den obligatoriska utbildningen och med kort varsel 

vara beredda på att hoppa in som röstmottagare på valdagen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2022 

 Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde den 28 april 2022 § 7 
 

 
Beslutet skickas till: 

Valnämnden 
Hemsidan 
 

 
 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 11 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 

 

Ekonomisk ersättning till röstmottagare och 
ordföranden inför RRK-valet 2022 
Dnr: VN 2022/00014 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

 Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar skall gälla för 
RRK-valet 2022: 

Ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 
Vice ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 

Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2 300 kronor 
 
Ersättningen täcker allt arbete under valdagen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare som tjänstgör under 

förtidsröstningen skall ersättas med 0,30 % av grundbeloppet per timme.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning enligt KFS 14 skall utgå till 

bibliotekarier som tjänstgör som röstmottagare, inte med arvode utan 
behållen lön.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i utbildningen på plats i kommunhuset inför valet. Denna 
ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs 

under förtidsröstningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 500 kronor till 
ersättare i valdistrikten för att dem skall hålla sig tillgängliga under 

valdagen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ovanstående förslag är att hålla nivån på ersättning i Östra Göinge 

kommun likvärdiga med övriga kommuner i landet.  
På valdagen är vallokalerna öppna kl. 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör 
röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla 

röstmottagare under sammanräkningen tills alla resultat är klara, detta sker 
vanligtvis före midnatt.  

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 12 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ersättningen till dem som är med och möblerar vallokalen i anslutning till valet 

den 11 september är också nödvändigt för att ordförandena i valdistriktet skall 
stöttas upp. 

 
Ersättare i valdistrikten skall genomgå den obligatoriska utbildningen och med 
kort varsel vara beredda på att hoppa in som röstmottagare på valdagen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2022 

 Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde den 28 april 2022 § 7 
 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 
Hemsidan 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 9 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 

 

Ekonomisk ersättning till röstmottagare och 
ordföranden inför RRK-valet 2022 
Dnr: VN 2022/00014 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar skall gälla för 
RRK-valet 2022: 

Ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 
Vice ordförande i valdistrikt: 2 700 kronor 

Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2 300 kronor 
 
Ersättningen täcker allt arbete under valdagen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare som tjänstgör under 

förtidsröstningen skall ersättas med 0,30 % av grundbeloppet per timme.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning enligt KFS 14 skall utgå till 

bibliotekarier som tjänstgör som röstmottagare, inte med arvode utan 
behållen lön.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i utbildningen på plats i kommunhuset inför valet. Denna 
ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs 

under förtidsröstningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 500 kronor till 
ersättare i valdistrikten för att dem skall hålla sig tillgängliga under 

valdagen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ovanstående förslag är att hålla nivån på ersättning i Östra Göinge 

kommun likvärdiga med övriga kommuner i landet.  
På valdagen är vallokalerna öppna kl. 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör 
röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla 

röstmottagare under sammanräkningen tills alla resultat är klara, detta sker 
vanligtvis före midnatt.  

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 10 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2022-05-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ersättningen till dem som är med och möblerar vallokalen i anslutning till valet 

den 11 september är också nödvändigt för att ordförandena i valdistriktet skall 
stöttas upp. 

 
Ersättare i valdistrikten skall genomgå den obligatoriska utbildningen och med 
kort varsel vara beredda på att hoppa in som röstmottagare på valdagen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2022 

 Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde den 28 april 2022 § 7 
 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 
Hemsidan 
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Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd 2021 
 

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd och dess enskilda ledamöter i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd är samordnare för tillgång på tekniska hjälpmedel i de 

kommuner som bildat den gemensamma nämnden, med Kristianstads kommun som 
värdkommun. Revisionen av nämndens arbete utförs av Kommunrevisionen i varje 

samverkande kommun, och endast fullmäktige kan beslut att anmärka på eller vägra 
ansvarsfrihet för de ledamöter denne utsett i nämnden.  
 

För verksamhetsåret 2021 har Östra Göinges förtroendevalda revisorer själva genomfört en 
grundläggande granskning av verksamheten genom intervjuer med företrädare för 

förvaltningen på hjälpmedelsnämnden. Fokus har legat på både övergripande frågor och 
specifika för Östra Göinge.  
 

Revisorerna tillstyrker att Östra Skånes hjälpmedelsnämnd samt dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 juni 2022 

 Revisionsberättelse från revisorerna i Kristianstad kommun 

 Bokslut för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för år 2021 

 Kommunrevisionens revisionsberättelse för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för år 

2021 
 

 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
 

Nermina Crnkic  Merete Tillman 
Stabschef  Kommundirektör 

 
Beslutet skickas till: 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

Revisorerna i Östra Göinge kommun 
Revisorerna i Kristianstad kommun 
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Bolagsredovisning i juni 2022 
 

Förslag till beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har den 23 mars 2016 § 26 fastställt ett gemensamt ägardirektiv för kommunala 

bolag. Under Informationskrav framgår följande: 
”Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse skall bolagen lämna information 

och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.” 
 
Fullmäktiges presidium har den 9:de juni beslutat att bolagsredovisningen skall ske skriftligt i 

juni månad 2022. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 15 juni 2022 

 Presentation från Ögrab 

 Presentation från SBVT 

 Presentation från Göingehem 

 Presentation från Unikom 
 

 
 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 

Stabschef  Kommundirektör 
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Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i juni 2022 
 

Förslag till 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 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 2 juni 2022 

 Inkomna synpunkter, maj 2022 

 Inera AB – Kallelse årsstämma 2022 

 SBVT – Protokoll styrelsemöte 2022-04-21 

 SBVT – Protokoll styrelsemöte Konstituerande 2022-04-21 justerat 

 SBVT – Protokoll bolagsstämma SBVT 2022-04-21 

 SBVT – Ekonomisk redovisning april 2022 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde 2022-04-08 § 

2 Årsredovisning 2021 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-06-02 

Sida 2 av 2 

 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde 2022-04-08 § 

3 Verksamhetsplan 2023 med budget 

 Informationsbrev från Länsstyrelsen – Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1/8 

 
 

Nermina Crnkic  Merete Tillman 
Stabschef  Kommundirektör 
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Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 

 

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

Kommunstyrelsens 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 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 2 juni 2022 

 Inkomna synpunkter, maj 2022 

 Inera AB – Kallelse årsstämma 2022 

 SBVT – Protokoll styrelsemöte 2022-04-21 

 SBVT – Protokoll styrelsemöte Konstituerande 2022-04-21 justerat 

 SBVT – Protokoll bolagsstämma SBVT 2022-04-21 

 SBVT – Ekonomisk redovisning april 2022 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde 
2022-04-08 § 2 Årsredovisning 2021 

 Protokollsutdrag från Sydarkiveras Förbundsfullmäktige sammanträde 
2022-04-08 § 3 Verksamhetsplan 2023 med budget 

 Informationsbrev från Länsstyrelsen – Ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter den 1/8 

 
 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 28 (27) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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