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Instans: Kommunfullmäktige 

Tid och plats: Konferensrum Sessionssalen, kommunhuset Broby, torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 18:30-
20:55 
 

Beslutande: Erling Emsfors (M), Ordförande 
Patric Åberg (M) 
Camilla Dahlström (M) 
Siv Larsson (M) 
Andréas Söderlund (M), 1:e vice ordförande 
Linn Alexandersson (M) 
Ulf Gabrielson (M) 
Patrik Thygesson (M) 
Emine Hamza (M) 
William Magnusson (M) 
Sven Mars (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Gordon Liljegren (M) 
Inger Mattsson (M) 
Bo Jönsson (M) 
Sandra Frostensson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 
Lena Svensson (S) 
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Dahl Wahlgren (S) 
Miklos Liewehr (S) 
Therese Svensson Collin (C) 
Roland Nilsson (V) 
Magnus Nilsson (KD) 
Göte Färm (SD) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Thyra Persson (SD) 
Mats Hansson (SD) 
Göran Mårtensson (SD) 
Göran Svensson (SD) 
Lars Persson (SD) 

 
Paragrafer: §§ 52–63 

Justeringens plats och tid: Fredagen den 21 oktober 2022 i kommunhuset, Broby.  

 

Sekreterare:  
 Ademir Salihovic 

Ordförande: 
 

Ordförande: 
Lars-Stellan Jönsson (S) 

 Erling Emsfors (M) 

Justerare 
   

 Mats Hansson (SD)  Sven-Arne Persson (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-24 Datum då anslaget tas ned 2022-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kansli 

 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
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Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare:  

Thea Jönsson (M) 
Roger Jarleswärd (M) 
Daniel Glimtoft (M) 
Johan Ekstrand (M) 
Ibbe Özgür (M) 
Bertil Malmsten (M) 
Camilla Norrman (S) 
Johan Holgersson (S) 
Joakim Vendel (S) 
Olof Lindqvist (C) 
Charlotta Kabo Stenberg (C) 
Anita Bengtsson Tops (V) 
Elin Johansson (KD) 
Hans-Inge Nilsson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 
 

Övriga: Merete Tillman, kommundirektör 
Nermina Crnkic, stabschef 
Tina Clausen Strömberg, verksamhetsområdeschef Arbetsliv och Stöd §§ 52–56 
Mattias Larsson, ekonomichef § 57 
Oskar Odd, nämndsekreterare 
Ademir Salihovic, kommunsekreterare 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
3(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE

_SAML_TransactionId 
 

 

Ärendelista 
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§ 52 Val av justerare 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Mats Hansson (SD) och Sven-Arne Persson (S) utses till justerare. 
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§ 53 Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen och föredragningslistan godkänns. 
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§ 54 Protokoll fört vid slutlig rösträkning och 
mandatfördelning efter Kommunfullmäktigevalet 
den 11 september 2022 
Dnr 2022-02032 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har sammanställt protokollet över den slutliga rösträkningen 
och mandatfördelningen med anledning av Kommunfullmäktigevalet den 11 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
Länsstyrelsen protokoll, Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige, 2022-09-28 
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§ 55 Val av Kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022–2026 
Dnr 2022-02033 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Erling Emsfors (M), utses till ordförande i Kommunfullmäktige. 
- Andreas Söderlund (M), utses till vice ordförande i 

Kommunfullmäktige. 
- Lars-Stellan Jönsson (S), utses till 2:e vice ordförande i 

Kommunfullmäktige. 
- Dessa utgör fullmäktiges presidium under mandatperioden 2022-10-

15 – 2026-10-14 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 11 § kommunallagen bland sina 
ledamöter välja en ordförande och en eller flera vice ordföranden som 
tillsammans utgör Kommunfullmäktiges presidium. Enligt 2 § 
arbetsordningen för Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun ska 
fullmäktige även utse en förste vice och en andre vice ordförande. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige utser Erling Emsfors (M) till ordförande i 
Kommunfullmäktige med acklamation. 
Kommunfullmäktige utser Andreas Söderlund (M) till vice ordförande i 
Kommunfullmäktige med acklamation. 
Till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige har det inkommit två 
nomineringar; Socialdemokraterna nominerar Lars-Stellan Jönsson (S) och 
Sverigedemokraterna nominerar Ann-Sofie Lod Stolpe (SD). Omröstning 
begärs omedelbart. 
 

Sluten omröstning 

Ålderspresidenten Lars-Stellan Jönsson (S) överlämnar ordet till 
kommunsekreteraren för att instruera församlingen om hur processen 
kommer att gå till och därefter påbörjas den slutna omröstningen: 

1) Kommunsekreteraren bjuder fram justerarna för att övervaka 
processen.  
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2) Uppsamlingslådan öppnas och justerarna ges möjlighet att säkerställa 
att uppsamlingslådan står tom. Uppsamlingslådan försluts därefter. 

3) Kommunsekreteraren kallar fram en beslutande ledamot i taget. 
4) Beslutande ledamot går fram till talarstolen. Ledamoten använder en 

blank valsedel och skriver ner namnet på den kandidat hen avser att 
rösta på. 

5) Ledamoten viker valsedeln en gång och lägger sin röst i den förslutna 
uppsamlingslådan. 

6) När samtliga ropats upp påbörjas rösträkningen. 
7) Nämndsekreteraren öppnar tillsammans med kommunsekreteraren 

uppsamlingslådan under bevakning av justerarna och församlingen. 
8) Nämndsekreteraren läser upp namnet på valsedeln och visar den för 

justerarna. Kommunsekreteraren antecknar resultaten. 

Resultat 

Lars-Stellan Jönsson (S) Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) Avstår 

7 7 17 

Kommunsekreteraren informerar församlingen om att båda kandidater fått 7 
röster var och att valet kommer att avgöras genom lottning. 
 

Lottning 

1) Kommundirektören ombes att lämna Sessionssalen. 
2) Kommunsekreteraren skriver ner kandidaternas namn på respektive 

valsedel. Valsedlarna uppvisas för justerarna och församlingen. 
3) Valsedlarna läggs ner i två identiska kuvert. De identiska kuverten 

försluts och uppvisas för justerarna och församlingen. 
4) Kuverten läggs ner i en tom och försluten uppsamlingslåda. 

Uppsamlingslådan skakas om. 
5) Kommundirektören kallas in och uppsamlingslådan öppnas upp. 
6) Kommundirektören tar upp ett kuvert ur uppsamlingslådan och 

räcker över den till kommunsekreteraren. 
7) Kommunsekreteraren öppnar kuvertet och överlämnar den till 

fullmäktiges ålderspresident. 
8) Ålderspresidenten läser upp namnet på den kandidat som, genom 

lottning, utsetts till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 
Lars-Stellan Jönsson (S) utses till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
Sammanställning av inkomna nomineringar 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Lön 
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§ 56 Val av Kommunfullmäktiges Gruppledare för 
mandatperioden 2022–2026 
Dnr 2022-02034 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Daniel Jönsson Lyckestam (M) utses till gruppledare i 

Kommunfullmäktige för Moderaterna med Patric Åberg (M) som 
ersättare. 

- Therese Svensson Collin (C) utses till gruppledare i 
Kommunfullmäktige för Centerpartiet med Olof Lindqvist (C) som 
ersättare. 

- Magnus Nilsson (KD) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige 
för Kristdemokraterna med Elin Johansson (KD) som ersättare. 

- Lena Dahl Wahlgren (S) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige 
för Socialdemokraterna med Lena Svensson (S) som ersättare. 

- Roland Nilsson (V) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för 
Vänsterpartiet med Alexander Nielsen (V) som ersättare. 

- Göte Färm (SD) utses till gruppledare i Kommunfullmäktige för 
Sverigedemokraterna med Mats J Hansson (SD) som ersättare. 

- Uppdragen gäller under mandatperioden 2022-10-15 – 2026-10-14 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 19 § i Kommunfullmäktiges arbetsordning ska varje parti som är 
representerat i Kommunfullmäktige ha en gruppledare och en ersättare för 
gruppledaren. Dessa utses av Kommunfullmäktige på förslag från respektive 
parti. 
Gruppledarna utses bland Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter. 
Ersättare för gruppledarna utses bland ordinarie ledamöter eller ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
Gruppledarna ansvarar för att leda den egna partigruppens arbete i 
Kommunfullmäktige. I det ingår vissa administrativa uppgifter som att 
vidarebefordra information till partigruppen samt tillse att tjänstgörande 
ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro vid 
Kommunfullmäktiges sammanträden. 
Gruppledarna ska vara kontaktlänk mellan partigruppens ledamöter och 
Kommunfullmäktiges presidium och ansvarar bland annat för att 
partigruppernas ledamöter informeras om de olika frågor som är eller kan bli 
aktuella för behandling av Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-14 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen den 22 juni 2022 § 37 
 
Beslutet ska skickas till: 
Gruppledare 
Hemsidan 
Lön 
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§ 57 Val av ledamöter och ersättare i 
Kommunstyrelsen för mandatperioden 2022–
2026 
Dnr 2022-02035 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter utses enligt nedan: 

Patric Åberg (M), ordförande 
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande 
Camilla Dahlström (M) 
Siv Larsson (M) 
Linn Alexandersson (M) 
Olof Lindqvist (C) 
Marie-Louise Fredin (KD) 
Sandra Frostensson (S) 
Sven-Arne Persson (S) 
Miklos Liewehr (S) 
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Mats J Hansson (SD) 

- Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör 
Kommunstyrelsens presidium. 

- Kommunstyrelsens ersättare utses enligt nedan: 
Ulf Gabrielson (M) 
William Magnusson (M) 
Erling Emsfors (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Ibbe Özgür (M) 
Therese Svensson Collin (C) 
Magnus Nilsson (KD) 
Anita Bengtsson Tops (V) 
Camilla Norrman (S) 
Lena Svensson (S) 
Göran Svensson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 
Lars Persson (SD) 

- Valda ledamöter och ersättare utgör Kommunstyrelsen i Östra 
Göinge kommun under mandatperioden 2022-10-20 till och med det 
att fullmäktige efter valet 2026 vid sitt första sammanträde väljer ny 
styrelse. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska vid sitt första sammanträde efter val till 
Kommunfullmäktige välja en ny Kommunstyrelse för nästkommande 
mandatperiod. Fördelningen av Kommunstyrelsens 13 platser baseras på de 
valtekniska samverkansgruppernas valresultat och vilka personer de 
nominerat till platserna. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige utser ledamöter i Kommunstyrelsen med acklamation. 
Kommunfullmäktige utser ersättare i Kommunstyrelsen med acklamation. 
Kommunfullmäktige utser Patric Åberg (M) till ordförande i 
Kommunstyrelsen med acklamation. 
Kommunfullmäktige utser Daniel Jönsson Lyckestam (M) till vice 
ordförande i Kommunstyrelsen med acklamation. 
Till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen har det inkommit två 
nomineringar; Socialdemokraterna nominerar Sandra Frostensson (S) och 
Sverigedemokraterna nominerar Göte Färm (SD). Omröstning begärs 
omedelbart. 
 

Sluten omröstning 

Kommunfullmäktiges ordförande Erling Emsfors (M) överlämnar ordet till 
kommunsekreteraren för att instruera församlingen om hur processen 
kommer att gå till och därefter påbörjas den slutna omröstningen: 

1) Kommunsekreteraren bjuder fram justerarna för att övervaka 
processen.  

2) Uppsamlingslådan öppnas och justerarna ges möjlighet att säkerställa 
att uppsamlingslådan står tom. Uppsamlingslådan försluts därefter. 

3) Kommunsekreteraren kallar fram en beslutande ledamot i taget. 
4) Beslutande ledamot går fram till talarstolen. Ledamoten använder en 

blank valsedel och skriver ner namnet på den kandidat hen avser att 
rösta på. 

5) Ledamoten viker valsedeln en gång och lägger sin röst i den förslutna 
uppsamlingslådan. 

6) När samtliga ropats upp påbörjas rösträkningen. 
7) Nämndsekreteraren öppnar tillsammans med kommunsekreteraren 

uppsamlingslådan under bevakning av justerarna och församlingen. 
8) Nämndsekreteraren läser upp namnet på valsedeln och visar den för 

justerarna. Kommunsekreteraren antecknar resultaten. 
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Resultat 

Sandra Frostensson (S) Göte Färm (SD) Avstår 

7 7 17 

Kommunsekreteraren informerar församlingen om att båda kandidater fått 7 
röster var och att valet kommer att avgöras genom lottning. 
 

Lottning 

1) Kommundirektören ombes att lämna Sessionssalen. 
2) Kommunsekreteraren skriver ner kandidaternas namn på respektive 

valsedel. Valsedlarna uppvisas för justerarna och församlingen. 
3) Valsedlarna läggs ner i två identiska kuvert. De identiska kuverten 

försluts och uppvisas för justerarna och församlingen. 
4) Kuverten läggs ner i en tom och försluten uppsamlingslåda. 

Uppsamlingslådan skakas om. 
5) Kommundirektören kallas in och uppsamlingslådan öppnas upp. 
6) Kommundirektören tar upp ett kuvert ur uppsamlingslådan och 

räcker över den till kommunsekreteraren. 
7) Kommunsekreteraren öppnar kuvertet och överlämnar den till 

fullmäktiges ordförande. 
8) Ordförande läser upp namnet på den kandidat som, genom lottning, 

utsetts till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen. 
Göte Färm (SD) utses till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
Sammanställning av inkomna nomineringar 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Lön 
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§ 58 Val av ledamöter och ersättare i 
Valberedningen för mandatperioden 2022–2026 
Dnr 2022-02036 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige utser ledamöter i Valberedningen för 

mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14 enligt nedan: 
Camilla Dahlström (M) 
Patric Åberg (M) 
Therese Svensson Collin (C) 
Magnus Nilsson (KD) 
Lars-Stellan Jönsson (S) 
Göte Färm (SD) 
Roland Nilsson (V) 
 

- Camilla Dahlström (M) utses till ordförande. 
- Lars-Stellan Jönsson (S) utses till vice ordförande. 

 
- Kommunfullmäktige utser ersättare i Valberedningen för 

mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14 enligt nedan: 
Siv Larsson (M) 
Andreas Söderlund (M) 
Olof Lindqvist (C) 
Anna-Lisa Simonsson (KD) 
Niclas Malmberg (S) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Alexander Nielsen (V) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska, enligt 44 § i Kommunfullmäktiges arbetsordning, 
på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige välja en valberedning 
för den löpande mandatperioden. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
Kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare 
för mandatperioden 2022-10-15 – 2026-10-14 med följande 
sammansättning: 
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Antal ledamöter 

2 Moderaterna 
1 Centerpartiet 
1 Kristdemokraterna 
1 Socialdemokraterna 
1 Vänsterpartiet 
1 Sverigedemokraterna 
 
Samt lika många ersättare från respektive parti. 
Bland ordinarie ledamöter skall en ordförande och en vice ordförande utses. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
 
Beslutet ska skickas till: 
Valberedningens ledamöter 
Hemsidan 
Lön 
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§ 59 Revisionsrapport om granskning av 
skolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling 
Dnr 2022-02037 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige noterar anmälan av den inkomna 

revisionsrapporten. 
- Revisionsrapporten skickas till Kommunstyrelsen för beredning och 

besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. Revisorerna överlämnar sina rapporter till kommunfullmäktiges 
presidium. En revisionsrapport som överlämnats till fullmäktiges presidium 
skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. 
Till fullmäktiges sammanträde i oktober 2022 har revisorerna anmält en 
genomförd granskning av skolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
Missiv – Granskning av kommunens hantering av skolornas arbete för att 
motverka kränkande behandling 
Revisionsrapport – Granskning av skolornas arbete för att motverka 
kränkande behandling i Östra Göinge kommun. 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Bolagsredovisningar i oktober 2022 
Dnr 2022-02038 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Redovisningen godkänns. 

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 Kommunstyrelsen skall bolagen 
lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet.” 
Fullmäktiges presidium har den 10 oktober 2022 beslutat att 
bolagsredovisningen skall ske skriftligt i oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-13 
Redovisning från Göingehem 
Redovisning från SBVT 
Redovisning från Unikom 
Redovisning från Ögrab 
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§ 61 Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 
Dnr 2022-0001818 
Föredragande: Ademir Salihovic 

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. Flygande beckasiner söka vila på mjuka tuvor. 
Flygande beckasiner söka vila på mjuka tuvor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 september 2022 
Inkomna synpunkter, augusti 2022 
SBVT – Dagordning styrelsemöte, 2022-09-19 
SBVT – Ekonomisk redovisning, augusti 2022 
SBVT – Protokoll, styrelsemöte 2022-08-18 
Unikom – Protokoll, styrelsemöte, 2022-08-30 
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§ 62 Delårsrapport 2022-08-31 
Dnr 2022-0002020.1 
Föredragande: Mattias Larsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet per den 31 augusti 2022 uppgår till 101,1 mnkr. För motsvarande 
period år 2021 var resultatet 67,6 mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till 
21,5 mnkr. Den stora skillnaden mellan resultatet för perioden och 
prognostiserat resultat beror på uppbokning av semesterlöneskuld, avsättning 
till pensionen, volympott, kapitalkostnadspott, indexpott samt ökat 
skatteunderlagsprognos utifrån slutavräkningen 
Prognosen för året är ett resultat på 21,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än 
budgeterat. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 8,3 mnkr medan 
finansverksamheten går mot ett överskott på 9,5 mnkr. Verksamheternas 
underskott är främst hänförbart till placeringskostnader samt hemtjänst. De 
stora avvikelserna i prognosen är: 
De stora avvikelserna i prognosen är 
• Fastighetsavgift +24,0 mnkr 
• Regleringsbidrag +6,0 mkr 
• Pensionskostnader -20,0 mkr 
Prognosen för resultatet som andel av skatter och statsbidrag är 
prognostiserat till 2,1 % vilket innebär att kommunen överträffar sitt 
finansiella mål på 2,0 %. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar enligt prognosen med 1,2 %. 
Nettokostnaderna ökar enligt helårsprognosen med 0,6 % vilket innebär att 
nettokostnadsökningen är i paritet med ökningen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
Under perioden januari till augusti har investeringarna uppgått till 89,1 mnkr, 
varav 31,1 mnkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten. För perioden 
är genomförandegraden 18,9 % (35,4 %). Prognosen för helåret 2022 är 
investeringar på 115,0 mnkr varav avgiftsfinansierade står för 37,4 mnkr. 
Östra Göinge kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren med 
undantag för år 2021 då ett par investeringar blev fördröjda eller fick flyttas 
fram. Under år 2022 indikerar dock investeringsnivån vara tillbaka på 
tidigare nivåer. Periodens större investeringsprojekt avser 
Prästavångsskolans kök, byarna; Broby och ledningsnät kopplat till VA. 
Andra investeringar som gjorts är kopplat till lärmiljöer inom skola samt 
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inledning av projektet med nytt kommunhus, Genomförandegraden för året 
beräknas till 25,0 %. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att till 2023 så har det skett en tydlig 
positionsförflyttning för att nå resultatmålet dock inte att alla 
resultatindikatorer kommer uppnås. 
Under året och kommande år 2023–2024 måste verksamheterna anpassas till 
ny befolkningsstruktur. Minskat antal invånare kommer innebära en 
minskning av skatteunderlaget. Det kommer ställa krav på anpassningar i 
verksamheterna samt en god planering för att kunna finansiera våra 
investeringar. 

Yrkanden 
1. Patric Åberg (M) och Magnus Nilsson (KD) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 13 
september 2022 
Delårsrapport 2022-08-31 
 
Beslutet ska skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 63 Presentation och debatt av 
Kommunstyrelsens analys av 
verksamhetsrapporten Vägen till arbete 
Dnr 2022-0095010 
Föredragande: Sven-Arne Persson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Analysrapporten läggs till handlingarna. 

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 2020 - 23 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 Vägen till arbete 2021 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 23 september 2022 
Kommunstyrelsen analys av verksamhetsrapporten Vägen till arbete 
Verksamhetsrapporten Vägen till arbete 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunrevisionen 
Förvaltningsledningen 
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