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Tid och plats: 

 

Onsdag den 25 maj 2022, klockan 18:30- 21:15, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Se närvarolista på sida 4. 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Nermina Crnkic, stabschef 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

 

Ersättare: 

 

Joakim Vendel (S) tjänstgörande ersättare för Lena Dahl-Wahlgren (S) §§ 23–

27 

 

Justerare Lars-Stellan Jönsson (S) och Siv Larsson (M) 

  

Justeringens utförande Onsdagen den 1 juni 2022 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

23 - 34 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Erling Emsfors (M) 

  

Justerare Lars-Stellan Jönsson (S)                  Siv Larsson (M) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-03 

Datum då anslaget tas ned 2022-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Närvarolista 

 

 

Namn och närvarande ledamot Anteckningar 

M Patric Åberg X §§ 23–31, 33–34 

M Erling Emsfors X  

M Patric Thygesson - Bertil Malmsten 

M Martin Skagerholm - Per-Eric Mattsson 

M Siv Larsson X  

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

X §§ 23–30, 32–34 

M Andréas Söderlund X  

M Sofia Sommer -  

M Camilla Dahlström X  

M Ulf Gabrielson X  

M Jon Marin -  

M Inger Mattsson X  

M Gordon Liljegren X  

M Bo Jönsson X  

S Anders Bengtsson X  

S Lena Dahl-

Wahlgren 

X  

S Sven-Arne Persson X §§ 23–30, 32–34 

S Kristin Johansson X  

S Lars-Stellan Jönsson X  

S Susanne Karlsson - Lena Svensson 

S Miklos Liewehr X  

KD Magnus Nilsson X  

C Esbjörn Svensson X  

C Olof Lindqvist X  

V Roland Nilsson X  

MG Ann Ahlbin - Marcus Jeppsson 

SD Pierre Persson -  

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 X Patric Thygesson 

M Rickard Pedersen -  

M Tobias Bosson -  

M Roger Jarleswärd -  

M Per-Eric Mattsson X Martin Skagerholm 

S Niclas Malmberg -  

S Lena Svensson  X Susanne Karlsson 

S Joakim Vendel X  

S Malén Liewehr -  

KD Marie-Louise Fredin -  

KD Anna-Lisa -  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2022-05-25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 5/19 

 

Simonsson 

C Emma Flygare -  

C Lars Lindbom -  

V Thommy Svensson -  

V Jeanette Svensson -  

MG Marcus Jeppsson X Ann Ahlbin 

MG Tommy Axelsson -  
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§ 23 
 

Ungdomsbiljett för resor med Skånetrafikens trafikutbud 
inom regionen 
Dnr: KS 2022/00655 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Samtliga ungdomar i ålder 13 - 18 år, som är folkbokförda i Östra Göinge kommun, 

ska erhålla från och med den 1/8 2022 en Ungdomsbiljett för resor med 
kollektivtrafiken. 

 Ett avtal tecknas med Skånetrafiken gällande Ungdomsbiljett och som fortlöper ett i 
år i sänder om det inte sägs upp tre månader innan slutdatum. 

Sammanfattning av ärendet 

Elever i årskurs 7 – 9 samt på gymnasieskolan som är folkbokförda i Östra Göinge erhåller 

sedan år 2018 ett Skolkort. Det möjliggör resor med Skånetrafiken i hela Skåne måndagar - 
fredagar under höst- och vårterminen. Nu erbjuder Skånetrafiken att ersätta detta Skolkort 

med en Ungdomsbiljett. Denna skulle gälla för alla barn -och ungdomar i åldersspannet 13 – 
18 år och gälla för fritt resande inom hela Skåne dygnet runt under hela året. Med 
Ungdomsbiljetten kan man resa på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär 

stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi 
samt färjan mellan Landskrona och Ven. 

 
Syftet med att erbjuda Ungdomsbiljett i stället för Skolkort skulle vara ytterligare stärka 
ungdomar och deras oberoende. Oavsett föräldrarnas resurser eller förmåga ska ungdomar 

kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende m.m.  
Om man jämför med de kostnader som Östra Göinge kommun idag har för Skolkort så 

innebär införande av Ungdomsbiljett en kostnadsreducering. 
 

Yrkanden 
1. Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 mars 2022 

 Avtal ungdomsbiljett med två bilagor 
 

Beslutet skickas till: 
Skånetrafiken 

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef 
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§ 24 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås. 

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. Patric Åberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
2. Lena Svensson (S), Sven-Arne Persson (S), Miklos Liewehr (S), Lars-Stellan Jönsson 

(S), Joakim Vendel (S) och Marcus Jeppsson (MG) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att kommunfullmäktige har 

två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag att avslå motionen samt Lena 
Svenssons (S), m.fl., bifallsyrkande.  
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att fullmäktige har 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 
Votering begärs. 
 

Votering 
Ordförande instruerar fullmäktige om att en ja-röst är en röst på kommunstyrelsens 
beslutsförslag och att en nej-röst är en röst på Lena Svenssons (S), m.fl., yrkande om att 
bifalla motionen. 

 
§ 24 Votering om att avslå eller bifalla motionen 

Tjänstgörande ledamot Ja Nej Avstår 

M Patric Åberg X   
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M Erling Emsfors X   

M Bertil Malmsten X   

M Per-Eric Mattsson X   

M Siv Larsson X   

M Daniel Jönsson 

Lyckestam 

X   

M Andréas Söderlund X   

M Camilla Dahlström X   

M Ulf Gabrielson X   

M Inger Mattsson X   

M Gordon Liljegren X   

M Bo Jönsson X   

S Anders Bengtsson  X  

S Lena Svensson  X  

S Sven-Arne Persson  X  

S Kristin Johansson  X  

S Lars-Stellan Jönsson  X  

S Joakim Vendel  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  

SD Ann-Sofie Stolpe X   

SD Lars Persson X   

SD Stefan Wiloboken X   

Resultat 18 9 0 

 
Efter genomförd votering finner ordföranden, med 18 ja-röster mot 9 nej-röster, att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå 

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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§ 25 

 

Placeringspolicy för förvaltningen 
Dnr: KS 2022/00710 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anta reviderad placeringspolicy för förvaltningen för att börja gälla från den 1 juni 

2022 och därmed ersätta tidigare placeringspolicy från den 30 november 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av placeringspolicyn har genomförts tillsammans med konsult från Agenta 
(upphandlad konsult kapitalförvaltning). Förändringarna sedan tidigare är att allokeringen av 

tillgångsslagen nu endast har en begränsning vad det gäller minimum nivå för räntor och 
alternativa tillgångar. Fördelen med detta är att fördelningen mellan tillgångar ska variera 
över tid för att kommunen, med hänsyn till marknadsförutsättningarna, ska uppnå målet med 

ett väl avvägt risktagande. 
 

Kommunallagens 11 kap 2 § föreskriver att en kommun skall förvalta sina medel på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
 

Den nya placeringspolicyn ger också utrymme för att hantera långsiktiga åtagande iform av 
pensionsförpliktelser, investeringar och låneskuld. Tidigare policy fokuserade endast på 

pensionsförpliktelser. 
 
Den totala kapitalförvaltningen uppgår per 2021-12-31 totalt till 62,1mnkr. 

Under åren 2015-2021 har kommunen gjort partiell inlösen på pensionsskulden med 
motsvarande 135,0 mnkr. Ansvarsförbindelsen uppgår totalt till 183,2 mnkr. 

Konsolideringsgraden för pensionsförpliktelserna uppgår till 33,9% år 2021.  
Kommunens låneskuld är totalt på 157,3mnkr år 2021.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 31 mars 2022 

 Placeringspolicy för förvaltningen 
 

Beslutet skickas till: 
Mattias Larsson, ekonomichef  
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§ 26 
 

Slutrapport från den Tillfälliga beredningen om det goda 
åldrandet i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/02026 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Slutrapporten från den tillfälliga beredningen om det goda åldrandet i Östra Göinge 

kommun fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tillfälliga beredningen om det goda åldrandet i Östra Göinge kommun inrättades den 21 
oktober 2021 § 79, och beredningens mandattid fastställdes till 2021-11-01 – 2022-04-30. 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktigeberedningar lämna förslag till 
beslut i fullmäktige i form av en programhandling eller redovisa resultat av sitt arbete på 

annat lämpligt sätt. Med anledning av detta har nu den tillfälliga beredningen om det goda 
åldrandet i Östra Göinge kommun arbetat fram en Beredningsrapport: Det goda åldrandet, 
Slutrapport från den tillfälliga beredningen – mobilisering för Östra Göinges äldre. 
 

Yrkanden 
1. Camilla Dahlström (M), Lars-Stellan Jönsson (S), Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), 

Esbjörn Svensson (C), Magnus Nilsson (KD), Marcus Jeppsson (MG), Lena Svensson 

(S), Inger Mattsson (M) och Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att fastställa slutrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 april 2022 

 Beredningsrapport: Det goda åldrandet, Slutrapport från den tillfälliga beredningen – 

mobilisering för Östra Göinges äldre, daterad den 26 april 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsledningen 
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§ 27 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric 
Åberg (M) från Miklos Liewehr (S) om delegationsordningen 
samt processen vid flytt och sammanslagning av skolor 
Dnr: KS 2022/01038 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Interpellationen får ställas. 

 Interpellationssvaret noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Miklos Liewehr (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg 

(M) gällande kommunstyrelsens delegationsordning och processen vid flytt och 
sammanslagning av särskola och träningsskola. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 maj 2022 

 Interpellation från Miklos Liewehr (S), daterad den 16 maj 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Miklos Liewehr (S) 
Patric Åberg (M) 
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§ 28 
 

Anmälan av motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande 
satsning på ny enhet "Trygg i Östra Göinge" 
Dnr: KS 2022/01032 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Wiloboken (SD) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige. Motionen föreslår: 
- Att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en ny enhet ”Trygg i Östra Göinge”. 
- Att kommunstyrelsen tar fram ett förslag på enhetens uppbyggnad, arbetsform och 

aktuella styrdokument. 
- Att förslaget lyfts för politiskt beslut. 

- Att kommunstyrelsen efter beslutet får i uppdrag att inrätta enheten enligt beslutet.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 maj 2022 

 Motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande satsning på ny enhet ”Trygg i Östra 
Göinge” 

 Slutversion Sölvesborgsmodellen 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 
 

Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr: KS 2022/00791 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Östra Göinge kommun går in som delägare och köper en aktiepost motsvarande 1 

mnkr. 

 Kommunfullmäktige antar förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 

gällande Trygghetscentralen.  

 Kommundirektören får i uppdrag att nominera styrelseledamot samt suppleant med 
beaktade av övriga ledamöters kompetensområde. 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. 
Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till 
kommuner och kommunala bolag.  

 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 

självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som vistas 
och bor i ägarkommunerna. 
Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete för 

att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas behov av ytterligare 
tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamheterna inom ägarkommunerna och 

dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  
 
Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det redan idag finns 

samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt Blåljusverksamhet med inre befäl 
och systemledning.  

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.  
 

Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen och 
föreslår att även medlemskommunerna ställer sig bakom bildandet av Trygghetscentralen. I 

diskussionerna i SKNO har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens 
sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för att stärka syftet med 
bolaget. För att uppnå detta bör kommuncheferna/direktörerna ges i uppdrag att säkerställa 

bredden på kompetens genom att utse lämplig ledamot och suppleant. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 12 april 2022 

 Bolagsordning 
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 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv 

 Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO 

 PWC rapport – Förstudie larm- och säkerhetscentral 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Nordost, ida.abrahamsson@kristianstad.se 
 
 

 

  

mailto:ida.abrahamsson@kristianstad.se
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§ 30 
 

Val av Ingela Tunel till styrelseledamot och Daniel Oredsson 
som ersättare i Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr: KS 2022/00791 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ingela Tunel, HR-chef, utses till styrelseledamot i Trygghetscentral Skåne Nordost. 

 Daniel Oredsson, upphandlingschef, utses till ersättare i Trygghetscentral Skåne 
Nordost. 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghetscentralen är ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. 
Trygghetscentralen består i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner 
och kommunala bolag. 

 
Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen och 

föreslår att även medlemskommunerna ställer sig bakom bildandet av Trygghetscentralen. I 
diskussionerna i SKNO har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens 
sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för att stärka syftet med 

bolaget. För att uppnå detta nominerar kommundirektören en lämplig ledamot och ersättare 
till Trygghetscentralen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 16 maj 2022 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Nordost, ida.abrahamsson@kristianstad.se  
 
 
 

 

  

mailto:ida.abrahamsson@kristianstad.se
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§ 31 
 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet 2021 för AV 
Media Skåne 
Dnr: KS 2022/01043 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar direktionen för AV 

Media Skåne och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med målet att ge alla pedagoger och elever 
inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av 

läromedel. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV Media Skånes 
direktion ansvarsfrihet för år 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 maj 2022 

 Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

 Protokoll, daterad den 7 mars 2022 samt årsredovisning, granskningsrapport och 
revisionsberättelse för år 2021 

 

Beslutet skickas till: 
AV Media Skåne 

Revisorerna 
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§ 32 
 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021 
Dnr: KS 2022/01046 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för 

styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Skåne Nordost samordnar rehabiliteringsinstanser mellan de 
nordostskånska kommunerna och statliga myndigheter så som Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Varje medlems fullmäktige ska pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 
Östra Göinge kommun ser inga skäl att frångå revisorns tillstyrkan av ansvarsfrihet för år 
2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 18 maj 2022 

 Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

 Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för år 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Revisorerna 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2022-05-25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 18/19 

 

§ 33 
 

Upphävande av inaktuellt Handlingsprogram enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2022/00386 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, dnr KS 2021/00527 

fastställt av Kommunfullmäktige den 24 mars 2021 § 27, upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 13 april 2022 § 25 antagit ett nytt handlingsprogram enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt den 11:te § i KFS 22, Reglementet för 

kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun framgår följande: ”Kommunstyrelsen svarar för 
räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala 

nämnd som svarar för räddningstjänsten…”.  
 
För att kommunen inte skall ha två gällande Handlingsprogram enligt LSO behöver 

fullmäktige upphäva det, numera utdaterade, handlingsprogrammet som antogs av 
fullmäktige i mars 2021 § 27. Med beslutet upphävs det inaktuella handlingsprogrammet som 

antogs av fullmäktige i mars 2021 och kvar står det aktuella handlingsprogrammet som 
antogs av kommunstyrelsen i april 2022.  
 

Syftet med beslutet är att säkerställa att handlingsprogrammet hamnar på rätt nivå och under 
rätt beslutsinstans samt att inaktuella dokument upphävs för att missförstånd kring vad som är 

gällande skall undvikas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 april 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2022-05-25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 19/19 

 

§ 34 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i maj 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 maj 2022 

 Inkomna synpunkter, april 2022 

 SBVT – Kallelse konstituerande styrelsemöte, 2022-04-21 

 SBVT – Kallelse styrelsemöte, 2022-04-21 

 SBVT – Protokoll Styrelse, 2022-02-17 underskriven 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, mars 2022 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte, 2022-03-04 

 Unikom – Protokoll konstituerande styrelsemöte, 2022-03-04 

 Unikom – Protokoll bolagsstämma IT kommuner i Skåne, 2022-03-04 

 Ordförandebeslut – Yttrande över utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare av 

boenden för vissa skyddsbehövande 

 Ej verkställda beslut, ÄO kvartal 1 2022 

 Individrapport kvartal 1, 2022 

 Ej verkställda beslut, IFO kvartal 1 2022 

 Samordningsförbundet Skåne Nordost – Styrelseprotokoll, 2022-04-11 

 Osby kommun – Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022 § 62 

 Överförmyndarverksamheten – Nyhetsbrev april 2022 

 Planeringsutskottet, 2022-04-27 §§ 18–26 

 Individutskottet, 2022-04-13 §§ 41–51  
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