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Instans: Kommunfullmäktige 

Tid och plats: Konferensrum Sessionssalen, kommunhuset Broby, torsdagen den 24 november 2022, 
kl. 18:30-19:47 
 

Beslutande: Patric Åberg (M) 
Camilla Dahlström (M) 
Erling Emsfors (M), Ordförande 
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-Åke Mars (M) 
Gordon Liljegren (M) 
Inger Mattsson (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Bo Jönsson (M) 
Sandra Frostensson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 
Lena Svensson (S) 
Lars-Stellan Jönsson (S) 
Joakim Vendel (S) 
Therese Svensson Collin (C) 
Roland Nilsson (V) 
Magnus Nilsson (KD) 
Göte Färm (SD) 
Thyra Persson (SD) 
Stefan Wiloboken (SD) 
Mats Hansson (SD) 
Göran Mårtensson (SD) 
Göran Svensson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 

 
Paragrafer: §§ 64–77 

Justeringens plats och tid: Onsdagen den 30 november 2022, Broby.  

 

Sekreterare:  
 Ademir Salihovic 

Ordförande 
 

 Erling Emsfors (M) 

Justerare 
   

 Göte Färm (SD)  Lena Svensson (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-01 Datum då anslaget tas ned 2022-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kansli 
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Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare:  

Thea Jönsson (M) 
Roger Jarleswärd (M) 
Daniel Glimtoft (M) 
Ibbe Özgür (M) 
Bertil Malmsten (M) 
Anita Bengtsson Tops (V) 
Elin Johansson (KD) 
 

Övriga: Merete Tillman, kommundirektör 
Mattias Larsson, ekonomichef 
Oskar Odd, nämndsekreterare 
Ademir Salihovic, kommunsekreterare 
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§ 64 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Göte Färm (SD) och Lena Svensson (S) utses till justerare. 
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§ 65 Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen och föredragningslistan godkänns. 
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§ 66 Reviderad Mål- och resultatplan 2023 med 
flerårsplan 2024–2025 
Dnr 2022-02065 
Föredragande: Mattias Larsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20:99 per 

skattekrona för år 2023, dvs. en oförändrad skattesats. 
- 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. 

Sammanfattning av ärendet 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas 
av nyvalda fullmäktige. Budgeten ska fastställas före december månads 
utgång. 
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. 

Yrkanden 
- Patric Åberg (M) och Göte Färm (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckning 
Sandra Frostensson (S) ställer frågan om stängning av bland annat förskola 
kommer att komma upp som ett politiskt beslut vid en framtida anpassning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandlingsavdelningen, daterad den 26 
oktober 2022 
Reviderad Mål- och resultatplan 2023–2025 
 
Beslutet ska skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 67 Uppföljning av internkontroll 2022-08-31 
Dnr 2022-01765 
Föredragande: Mattias Larsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Uppföljningen av den interna kontrollplanen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2022 ska uppföljning göras 
inom områdena 

- Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 
- Genomförande av utredning 
- Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för 

frånvaro följs 
Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 
Granskningen visar följande resultat 

Tid Antal 
0-14 dagar 67 utredningar 
15-21 dagar 6 utredningar 
>21 dagar 14 utredningar 

 
Alla förhandsbedömningar som överskridit 14 dagar har granskats kring om 
det förelegat giltigt skäl, vilket det funnits i en del av dessa. Det har handlat 
om polisutredningar där det rått förundersökningssekretess som gjort att 
samtal måste avvaktas. Det har också varit flera fall där besök ställts in pga 
sjukdom, men bedömning har gjorts att det behövs ett fysiskt möte för att 
fatta beslut om utredning ska inledas eller ej. Det har också hänt att barn inte 
deltagit vid bokat möte, men bedömning har gjorts att ett barnsamtal behöver 
ske i förhandsbedömningen för att fatta rätt beslut. Några 
förhandsbedömningar som dragit ut i tid har blivit onödigt långa då många 
kontakter tagits utifrån en osäkerhet kring beslutet.  
En av utredartjänsterna har ändrats till en mottagningssekreterare som tar 
hand om alla anmälningar. Detta gör att besluten blir snabbare och besluten 
blir er rättssäkra. 
 
Genomförande av utredning 
För perioden 220101 - 220731 avslutades 94 utredningar gällande barn och 
unga, vilket är lite färre än 2021 då det avslutades 96 utredningar under 
samma period. Samtliga utredningar har medtagits i statistiken, oavsett om 
de inletts utifrån ansökan, anmälan eller en begäran om yttrande. Av dessa 
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slutfördes 64 utredningar inom 4 månader. För en del utredningar hade 
begärts förlängd utredningstid, vilket innebär att 68 % av utredningarna 
genomförts i laga tid. Antalet utredningar som är färdiga i laga tid ökar 
succesivt mellan åren.  
 
Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för 
frånvaro följs 
Grundskolan har idag ett fungerande digitalt system, IST, som 
lärarpersonalen registrerar elevernas närvaro/frånvaro i för varje lektion.  
 
Förvaltningens analys visar att vi följer uppsatta rutiner, men att 
kvitteringsfrekvensen dvs. att registrera elevernas närvaro varje lektion 
skiljer sig åt mellan skolorna. Några skolor har en låg kvitteringsfrekvens 
vilket får till konsekvens att huvudman inte har ett korrekt underlag för att 
kunna göra en övergripande analys av närvaron. Därmed kan förvaltningen 
inte heller gå in med korrekta insatser, något som behöver förbättras. 
 
Elever med upp till 10% frånvaro har ökat under läsåren 19/20, 20/21 och 
21/22. Detta beror på corona-pandemin och de riktlinjer som ska följas att 
alla elever ska vara hemma vid symptom. Andelen elever som har hög 
frånvaro, 30% eller mer ligger kvar på samma nivå som föregående läsår. 
Även här finns kopplingar till pandemin, men även elever som på grund av 
andra svårigheter inte har en fungerande skolgång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomi och upphandling, daterad den 13 september 2022 
Rapport - Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 
Rapport - Genomförande av utredning 
Rapport - Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för 
frånvaro följs 
 
Beslutet ska skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 68 Redovisning av partistödets användning och 
beslut om utbetalning 2023 
Dnr 2022-02057 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Partiernas redovisning av partistödets användning 2021 läggs till 

handlingarna. 
- Partistöd för 2023 betalas ut i enlighet med regler för kommunalt 

partistöd i Östra Göinge kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige. Partistöd får 
också ges till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. 
Enligt kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. 
Partierna ska utse en särskild granskare som ska intyga att redovisningen ger 
en rättvisande bild av användningen. Redovisningen och 
granskningsrapporten skall lämnas in till Kommunfullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av 
redovisningen och granskningsrapport, som avser 2021, var därför den 30 
juni 2022.  
Med partierna redovisning som underlag ska Kommunfullmäktige årligen 
fatta beslut om utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för 
nästföljande år, till parti som inte lämnat in redovisning och 
granskningsrapport i tid. Det kan konstateras att alla partier som erhållit 
partistöd i Östra Göinge kommun under 2021 har lämnat in redovisning och 
granskningsrapport i tid till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige föreslås dels besluta att lägga de inlämnade 
redovisningarna till handlingarna dels besluta att partistöd 2022 skall betalas 
ut i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 oktober 2022. 
Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra 
Göinge kommun. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
11(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

 
Beslutet ska skickas till: 
Fullmäktigepartierna 
Kommunsekreterare 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
12(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 69 Anmälan av revisionsrapport - Granskning 
avseende styrning, organisation och uppföljning 
av kundtjänst 
Dnr 2022-02178 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige noterar anmälan av den inkomna 

revisionsrapporten. 
- Revisionsrapporten skickas till Kommunstyrelsen för beredning och 

besvarande. Svaret på revisionsrapporten ska presenteras på 
Kommunfullmäktiges möte i januari 2023. 

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. I anmälan 
anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas 
kunna presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt 
politiskt organ. 
Till fullmäktiges sammanträde i november 2022 har revisorerna anmält en 
granskningsrapport avseende styrning, organisation och uppföljning av 
kundtjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
Missiv – Granskning avseende styrning, organisation och uppföljning av 
kundtjänst 
Granskningsrapport avseende styrning, organisation och uppföljning av 
kundtjänst 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige 
och Kommunstyrelsen med tillhörande utskott 
för år 2023 
Dnr 2022-02101 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för år 2023 fastställs 

enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställer Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen sina 
respektive sammanträdesdagar för nästa kalenderår. Anledningen till att 
detta fastställs i förväg är för att underlätta för både de förtroendevaldas, 
men också, förvaltningens planering. 
Förslaget till sammanträdesplanen är bland annat framtagen utifrån tidigare 
års sammanträdesplaner, kommunallagens regler om när i tid vissa ärenden 
måste behandlas, andra myndigheters sammanträdesplaner samt lov- och 
helgdagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 november 2022 
Bilaga innehållande sammanträdesdagar för år 2023 
 
Beslutet ska skickas till: 
Planeringsutskottet 
Individutskottet 
Resultatutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Förvaltningsledningen 
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§ 71 Revidering av KFS 68 - Turordning för 
inkallande av ersättare i Kommunstyrelsen, 
utskott, nämnder och bolag 
Dnr 2022-02067 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Förslaget till reviderad KFS 68 – Turordning för inkallande av 

ersättare i Kommunstyrelsen, utskott, nämnder och kommunala 
bolag, daterad den 26 oktober 2022, antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige ska, enligt 6 kap. 17 § Kommunallagen, besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna. 
Då antalet partier som är representerade i Kommunstyrelsen, utskotten, 
Tillsyns- och tillståndsnämnden samt de kommunala bolagen förändrats efter 
valet behöver även ordningen för inkallande av ersättare i de valtekniska 
samverkansgrupperna förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 oktober 2022 
Förslag till reviderad KFS 68 – Turordning för inkallande av ersättare i 
Kommunstyrelsen, utskott, nämnder och bolag, daterad den 26 oktober 2022. 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
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§ 72 Val av lekmannarevisorersättare i Trygghets- 
och räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
Dnr 2022-02179 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunrevisor Ingela Frid (M) väljs till lekmannarevisorersättare 

för Trygghets- och räddningscentralen Skåne Nordost AB under det 
som återstår av mandatperioden 2018–2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB består i att erbjuda 
en bredd av säkerhets- och larmjourtjänster till kommuner och kommunala 
bolag. 
Kommunrevisionen i Östra Göinge kommun har föreslagit en ersättare för 
lekmannarevisorn i Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
Protokollsutdrag från Kommunrevisionens sammanträde den 15 november 
2022 § 1  
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunrevisionen 
Hemsidan 
Trygghets- och räddningscentralen Skåne Nordost AB 
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§ 73 Avsägelse från Göran Svensson (SD) som 
ersättare i Kommunstyrelsen och val av Hans-
Inge Nilsson (SD) som ny ersättare i 
Kommunstyrelsen 
Dnr 2022-02181 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Göran Svenssons (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

Kommunstyrelsen godtas. 
- Hans-Inge Nilsson (SD) utses som ny ersättare i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Svensson (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har nominerat Hans-Inge 
Nilsson (SD). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
Avsägelse från Göran Svensson (SD) 
Nominering av Hans-Inge Nilsson (SD) 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Göran Svensson (SD) 
Hans-Inge Nilsson (SD) 
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§ 74 Avsägelse från Göte Färm (SD) som ledamot 
i Tillsyns- och tillståndsnämnden och val av 
Göran Svensson (SD) som ny ledamot i Tillsyns- 
och tillståndsnämnden (2018-2022) 
Dnr 2022-02185 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Göte Färms (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i Tillsyns- och 

tillståndsnämnden godtas. 
- Göran Svensson (SD) utses som ny ledamot i Tillsyns- och 

tillståndsnämnden under det som återstår av mandatperioden 2018–
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Göte Färm (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i Tillsyns- och tillståndsnämnden. Sverigedemokraterna har 
nominerat Göran Svensson (SD). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
Avsägelse från Göte Färm (SD) 
Nominering av Göran Svensson (SD) 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Göte Färm (SD) 
Göran Svensson (SD) 
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§ 75 Avsägelse från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
som ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden 
och val av Thyra Persson (SD) som ny ersättare i 
Tillsyns- och tillståndsnämnden (2018-2022) 
Dnr 2022-02183 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ann-Sofie Lod Stolpes (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 

Tillsyns- och tillståndsnämnden godtas. 
- Thyra Persson (SD) utses som ny ersättare i Tillsyns- och 

tillståndsnämnden under det som återstår av mandatperioden 2018–
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag 
som ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden. Sverigedemokraterna har 
nominerat Thyra Persson (SD). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
Avsägelse från Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Nominering av Thyra Persson (SD) 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Thyra Persson (SD) 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 76 Redovisning av ej avgjorda motioner per 
november månad 2022 
Dnr 2022-0002318 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige två gånger per år 
vid fullmäktiges ordinarie möten få en redovisning över vilka motioner som 
ännu inte blivit avgjorda. Utgångspunkten är att motioner ska besvaras inom 
ett år från det tillfälle som fullmäktige mottog motionerna. Om motionerna 
inte har besvarats inom ett år ska detta, och vad som har framkommit i 
beredningen, anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan vid detta tillfälle 
välja att avskriva motionen från vidare handläggning. 
I november 2022 har nedan motioner ännu inte blivit avgjorda: 

Motion Diarienummer Inlämnad till 
fullmäktige 

Motivering 

Öppettider på 
återvinningscentraler 

KS 2022–1264 22 juni 2022 § 
41 

Ärendet 
planeras att 
beredas upp 
för 
besvarande på 
fullmäktiges 
möte i 
december 
2022. 

Satsning på ny enhet 
”Trygg i Östra 
Göinge” 

KS 2022–1032 25 maj 2022 § 
28 

Ärendet 
planeras att 
beredas upp 
för 
besvarande på 
fullmäktiges 
möte i 
december 
2022. 

Samhällsorienterade 
kurs för nyanlända 

KS 2022–1256 22 juni 2022 § 
40 

Ärendet 
planeras att 
beredas upp 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

för 
besvarande på 
fullmäktiges 
möte under 
våren 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 november 2022 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 77 Meddelanden till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i november 2022 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 november 2022 
Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
SBVT – Dagordning styrelsemöte, 2022-10-24 
SBVT – Ekonomisk redovisning, september 2022 
SBVT – Protokoll styrelsemöte, 2022-09-19 
ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte, 2022-09-29 
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