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Instans: Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Konferensrum Sessionssalen, kommunhuset Broby, torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 21:03-
21:30 
  

Beslutande: Patric Åberg (M), Ordförande 
Camilla Dahlström (M) 
Siv Larsson (M) 
Linn Alexandersson (M) 
Ulf Gabrielson (M) 
Olof Lindqvist (C) 
Magnus Nilsson (KD) 

Sandra Frostensson (S) 
Sven-Arne Persson (S) 
Miklos Liewehr (S) 
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Mats Hansson (SD) 

 
Paragrafer: §§ 88–92 

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

 

Sekreterare:  
 Ademir Salihovic 

Ordförande 
 

 Patric Åberg (M) 

Justerare 
   

 Sandra Frostensson (S)  Göte Färm (SD) 

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 

 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-20 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 
2(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE

_SAML_TransactionId 
 

 

Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare:  

William Magnusson (M) 
Erling Emsfors (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Ibbe Özgür (M) 
Therese Svensson Collin (C) 
Anita Bengtsson Tops (V) 
Camilla Norrman (S) 
Lena Svensson (S) 
Göran Svensson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 

Övriga: Merete Tillman, kommundirektör 
Oskar Odd, nämndsekreterare 
Ademir Salihovic, kommunsekreterare 
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Ärendelista 
§ 88 Val av justerare .................................................................................................................................................. 4 
§ 89 Godkännande av dagordning ............................................................................................................................. 5 
§ 90 Val av ledamöter och ersättare i Planeringsutskottet för mandatperioden 2022-2026 ................................... 6 
§ 91 Val av ledamöter och ersättare i Resultatutskottet för mandatperioden 2022-2026 ....................................... 9 
§ 92 Val av ledamöter och ersättare i Individutskottet för mandatperioden 2022-2026 ....................................... 12 
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§ 88 Val av justerare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Sandra Frostensson (S) och Göte Färm (SD) utses till justerare. 
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§ 89 Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen och föredragningslistan godkänns. 
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§ 90 Val av ledamöter och ersättare i 
Planeringsutskottet för mandatperioden 2022–
2026 
Dnr 2022-02039 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunstyrelsens beslut 
- Planeringsutskottets ledamöter utses enligt nedan: 

Patric Åberg (M), ordförande 
Camilla Dahlström (M) 
Sandra Frostensson (S), vice ordförande 
Göte Färm (SD) 

- Planeringsutskottets ersättare utses enligt nedan: 
Linn Alexandersson (M) 
Ulf Gabrielson (M) 
Camilla Norrman (S) 
Mats Hansson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen kan bland sina ledamöter och ersättare välja vilka som ska 
sitta i dess utskott. Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun har att förrätta 
val för planeringsutskottet utifrån de nomineringar de olika partierna kommit 
in med. 

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

Sluten omröstning 

Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) överlämnar ordet till 
kommunsekreteraren för att instruera församlingen om hur processen 
kommer att gå till och därefter påbörjas den slutna omröstningen: 
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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. 

Resultat 

Sandra Frostensson (S) Göte Färm (SD) Avstår 

3 3 7 

Kommunsekreteraren informerar församlingen om att båda kandidater fått 3 
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 

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

utsetts till vice ordförande i Planeringsutskottet. 
Sandra Frostensson (S) utses till vice ordförande i Planeringsutskottet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-19 
Sammanställning av inkomna nomineringar 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Lön 
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§ 91 Val av ledamöter och ersättare i 
Resultatutskottet för mandatperioden 2022–
2026 
Dnr 2022-02040 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunstyrelsens beslut 
- Resultatutskottets ledamöter utses enligt nedan: 

Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande 
Camilla Dahlström (M) 
Therese Svensson Collin (C) 
Magnus Nilsson (KD) 
Sven-Arne Persson (S) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande 

- Resultatutskottets ersättare utses enligt nedan: 
Ulf Gabrielson (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Olof Lindqvist (C) 
Marie-Louise Fredin (KD) 
Lena Svensson (S) 
Mats J Hansson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen kan bland sina ledamöter och ersättare välja vilka som ska 
sitta i dess utskott. Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun har att förrätta 
val för Resultatutskottet utifrån de nomineringar de olika partierna kommit 
in med. 

Propositionsordningar 
Kommunstyrelsen utser ledamöter i Resultatutskottet med acklamation. 
Kommunstyrelsen utser ersättare i Resultatutskottet med acklamation. 
Kommunstyrelsen utser Daniel Jönsson Lyckestam (M) till ordförande i 
Resultatutskottet med acklamation. 
Till vice ordförande i Resultatutskottet har det inkommit två nomineringar; 
Socialdemokraterna nominerar Sven-Arne Persson (S) och 
Sverigedemokraterna nominerar Ann-Sofie Lod Stolpe (SD). Omröstning 
begärs omedelbart. 
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Sluten omröstning 

Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (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. 

Resultat 

Sven-Arne Persson (S) Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) Avstår 

3 3 7 

Kommunsekreteraren informerar församlingen om att båda kandidater fått 3 
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. 
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6) Kommundirektören tar upp ett kuvert ur uppsamlingslådan och 
räcker över den till kommunsekreteraren. 

7) Kommunsekreteraren öppnar kuvertet och överlämnar den till 
kommunstyrelsens ordförande. 

8) Ordförande läser upp namnet på den kandidat som, genom lottning, 
utsetts till vice ordförande i Resultatutskottet. 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) utses till vice ordförande i Resultatutskottet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, 2022-10-19 
Sammanställning av inkomna nomineringar 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Lön 
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§ 92 Val av ledamöter och ersättare i 
Individutskottet för mandatperioden 2022-2026 
Dnr 2022-02041 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunstyrelsens beslut 
- Individutskottets ledamöter utses enligt nedan: 

Siv Larsson (M), ordförande 
Linn Alexandersson (M) 
Miklos Liewehr (S) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande 

- Individutskottets ersättare utses enligt nedan: 
Erling Emsfors (M) 
William Magnusson (M) 
Anita Bengtsson Tops (V) 
Göran Svensson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen kan bland sina ledamöter och ersättare välja vilka som ska 
sitta i dess utskott. Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun har att förrätta 
val för Individutskottet utifrån de nomineringar de olika partierna kommit in 
med. 

Propositionsordningar 
Kommunstyrelsen utser ledamöter i Individutskottet med acklamation. 
Kommunstyrelsen utser ersättare i Individutskottet med acklamation. 
Kommunstyrelsen utser Siv Larsson (M) till ordförande i Individutskottet 
med acklamation. 
Till vice ordförande i Individutskottet har det inkommit två nomineringar; 
Socialdemokraterna nominerar Miklos Liewehr (S) och 
Sverigedemokraterna nominerar Ann-Sofie Lod Stolpe (SD). Omröstning 
begärs omedelbart. 
 

Sluten omröstning 

Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) överlämnar ordet till 
kommunsekreteraren för att instruera församlingen om hur processen 
kommer att gå till och därefter påbörjas den slutna omröstningen: 
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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. 

Resultat 

Miklos Liewehr (S) Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) Avstår 

3 3 7 

Kommunsekreteraren informerar församlingen om att båda kandidater fått 3 
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 

kommunstyrelsens ordförande. 
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8) Ordförande läser upp namnet på den kandidat som, genom lottning, 
utsetts till vice ordförande i Individutskottet. 

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) utses till vice ordförande i Individutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 oktober 2022 
Sammanställning av inkomna nomineringar 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Lön 
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