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Närvarolista 
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§ 78 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Göte Färm (SD) och Lena Dahl Wahlgren (S) utses till justerare. 
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§ 79 Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Föredragningslistan och dagordningen godkänns. 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
6(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 80 Revidering av KFS 69 - 
Renhållningsordningen 2020-2030 
Dnr 2022-02142 
Föredragande: Per Erlandsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Renhållningsordningen med avfallsplan och reviderade föreskrifter 

för perioden 2020–2030 antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och 
föreskrifter för avfallshantering. 
Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) ska vid behov lämna förslag till 
ägarkommunerna avseende renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa. 
ÖGRAB har den 8 november lämnat förslag till kompletteringar och 
förtydliganden av renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa till 2023. 
Ändringar 
1. Avfallsslaget Brännbart ändras till mer korrekt benämning Restavfall. 
2. Avfallsslaget Deponi förtydligas och ändras till Porslin och keramik. 
3. Föreskrifter och taxa har kompletterats avseende bygg- och rivningsavfall 
som följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. 
4. Mindre justeringar och förtydligande avseende arbetsmiljöaspekter på 
hantering av brunnslock och att förlängt hämtningsintervall för 
avloppsanläggningar kan medges under förutsättning att 
avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 
Styrelsen för ÖGRAB kommer under november/december att behandla 
frågan om indexreglering av taxan för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 10 november 2022 
Nuvarande KFS 69 – Renhållningsordning (Avfallsplan+Föreskrifter), KF 
2021-11-25 § 87 
Missiv från ÖGRAB, daterad den 8 november 2022 
Renhållningstaxa 2023 
Förslag till nya föreskrifter, med spårade ändringar 
Förslag till nya föreskrifter 2022, utan spårade ändringar 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och bygglovschef 
Per Erlandsson, ÖGRAB 
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§ 81 Motion från Marcus Jeppsson (MG) 
angående öppettider på våra 
återvinningscentraler 
Dnr 2022-012644 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Motionen anses som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Jeppsson (MG) har i en motion, daterad den 21 juni 2022, föreslagit 
Kommunfullmäktige att utreda möjligheten att utökad öppettiderna på 
kommunens återvinningscentraler. Marcus Jeppsson (MG) menar på att det 
på flertal platser i kommunen dumpas sopor. Mitt Göinge vill att man utreder 
möjligheterna för, åtminstone, längre öppettider på vardagar och helger och, 
om möjligt, i förlängningen fler obemannade kvällar i veckan. 
Mitt Göinge föreslår att 

- Kommunfullmäktige ger ÖGRAB i uppdrag att se över 
förutsättningarna för att uppfylla önskan i ställd motion. 

Svar på motion 
Bedömning 

Nuvarande öppettider är optimerade utifrån erfarenhetsmässigt 
besöksmönster och bemanning. 
Under tiden mars-juni 2021 gjordes försök med söndagsöppet mellan kl. 09-
14 på Kattarps återvinningscentral vid 7 söndagar. Besöksantalet var endast 
drygt 10 % av besöksantalet på lördagarna vilket inte motiverade fortsatt 
söndagsöppet. 
Ett utökat antal timmar för öppethållande under vardagar skulle innebära en 
högre kostnad då det troligen inte skulle rymmas inom dagligt 
arbetstidsmått. En förskjutning av öppettider mot senare tider skulle innebära 
en mindre kostnadsökning. Kostnaderna för drift och bemanning av 
återvinningscentralerna tas över avfallstaxan vilken då eventuellt skulle 
behöva justeras för att täcka för den ökande kostnaden. 
Motionären framför mycket riktigt att det på håll i kommunen förekommer 
olaglig dumpning av avfall; dock är vår bedömning att det i huvudsak är 
andra faktorer än öppettider som styr olaglig dumpning av avfall. 
Förändrande öppettider vid återvinningscentralerna skulle endast ha en 
marginell effekt på dumpning av avfall.  
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Obemannade återvinningscentraler 

Idag finns ett tjugotal kommuner som på olika sätt erbjuder privatpersoner 
att besöka en återvinningscentral utanför dess ordinarie öppettider och när 
ingen personal är på plats. 
Erfarenhetsmässigt menar flera aktörer att obemannad drift lämpar sig bäst 
för mindre och ofta inte så centralt belägna återvinningscentraler. Säkerhet är 
en utmaning vid obemannade tider och många har valt att inte ha insamling 
av farligt avfall under obemannade tider. Riskanalyser och säkerhetsrutiner 
behöver ses över, exempelvis fallskydd och klämrisker, då kunderna själva 
vistas på anläggningen. System och redskap behöver finnas på plats så att 
besökare kan få hjälp, åtgärda personskada och evakuera området när det 
inte finns personal på plats. Halkbekämpning och snöskottning är andra 
frågor som behöver beaktas. Det ska även gå att enkelt ta sig ut från området 
vid exempelvis strömavbrott. Likaså har aktörer påpekat den ökade risken 
för stölder. 
Inpassering sker efter identifiering med exempelvis körkort, tagg eller 
applikation. Kameraövervakning med inspelning är en nödvändighet för att 
kunna följa upp fordon och kundbeteende. Här kan möjligheten och tiden för 
att erhålla lämpligt kameratillstånd vara en utmaning. Misskötsel leder 
normalt till avstängning. Fysiska installation blir därmed nödvändiga, 
exempelvis slusslösning med grind och bom.  
Fortsättningsvis krävs någon form av utbildning som kunderna får genomgå 
antigen som en utbildning på plats (45–60 min) eller digitalt innan man får 
någon form av tillträdesbehörighet. 
Driftkostnaderna bedöms totalt sett öka då de obemannade tiderna ofta 
medför ett större städbehov inför öppning efter obemannade tider. Man har 
också noterat ökade problem med hantering av överfulla och felsorterade 
containers. Någon form av joursystem behöver också finnas tillgängligt. 

Svar 

Med anledning av ovanstående föreslås motionen besvarad. 
Svaret på motionen har beretts i samråd med Per Erlandsson, VD för Östra 
Göinge Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 10 november 2022 
Motion från Marcus Jeppsson (MG) 
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Beslutet ska skickas till 
Marcus Jeppsson (MG) 
ÖGRAB 
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§ 82 Motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande 
satsning på ny enhet "Trygg i Östra Göinge" 
Dnr 2022-0103210 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Motionen avslås. 

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”.  

Bakgrund  
Stefan Wiloboken (SD) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige den 
25 maj 2022. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att 
inrätta en ny enhet ”Trygg i Östra Göinge” samt att uppdra åt 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på enhetens uppbyggnad, arbetsform 
och aktuella styrdokument. Avsikten är att kommunen i egen regi skall ha 
ambulerande trygghetsvärdar på de platser man ser behov av. De kan röra sig 
i hela kommunen till fots och med bil. Det är något som skulle gynna alla 
byar och inte enbart centrala Broby där oftast de inhyrda insatserna satsas. 

Analys 
Inrättande av en enhet enligt Sölvesborgsmodellen skulle innebära utökade 
personella resurser till förvaltningen. Trygghetsvärdar är kommunanställd 
personal som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen 
verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade 
händelser.  
Trygghetsvärden har inga befogenheter att gripa, omhänderta eller avvisa 
personer men kan vid behov tillkalla lämplig resurs (polis, väktare, ambulans 
eller räddningstjänst). 
Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har 
lydnads- och rapporteringsplikt till polisen. De har vissa polisära 
befogenheter (avvisande, omhändertagande, gripande). Väktare utför yttre 
samt inre tillsyn i och runt objekt (ronderande bevakning), stationär 
bevakning på objekt, områdesbevakning i förutbestämda områden samt 
rycka ut och åtgärda utlösta larm på olika objekt. Väktares 
bevakningsuppgift är att observera, inrapportera samt förebygga brott och 
andra olyckor.  
Förebyggande insatser är viktiga och anpassas till rådande situationer. 
Väktare samt ordningsvakter används även i förebyggande syfte. Numera har 
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även förvaltningens ansökan om utökat §3-område i Broby godkänts så att 
den nya busstationen ingår. Inom ett §3-område får man använda 
ordningsvakter, vilka har de befogenheter som trygghetsvärdar och väktare 
saknar. Förvaltningen har ansökt om §3-områden i alla kommunens byar.  
Lokalt förebyggande arbete är viktigt och förvaltningen har idag en 
upprättad samverkan med polismyndigheten samt berörda verksamheter 
exempelvis öppenvården och privata aktörer så som bevakningsbranschen 
genom ett lokalt BRÅ (brottsförebyggande råd). Fokus ligger på 
kartläggning samt förebyggande insatser som är inom det som bedöms 
rymmas inom det kommunala ansvaret.  
Det är polisens huvuduppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Yrkanden 
1. Göte Färm (SD) 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 Göte Färms (SD) bifallsyrkande. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 

Omröstningsresultat 
Ordföranden instruerar ledamöterna att en Ja-röst är en röst på 
Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och att en Nej-röst är en röst 
på Göte Färms (SD) bifallsyrkande till motionen. 

§ 82 Votering – Beslut om att avslå eller att bifalla motionen 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Patric Åberg (M) X   
Daniel Jönsson Lyckestam (M) X   
Camilla Dahlström (M) X   
Erling Emsfors (M) X   
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Efter genomförd votering finner ordföranden, med 24 Ja-röster mot 7 Nej-
röster, att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Andreas Söderlund (M) X   
Linn Alexandersson (M) X   
Patrik Thygesson (M) X   
William Magnusson (M) X   
Emine Hamza (M) X   
Sven Mars (M) X   
Alexandra Petersen (M) X   
Bo Jönsson (M) X   
Bertil Malmsten (M) X   
Thea Jönsson (M) X   
Daniel Glimtoft (M) X   
Sandra Frostensson (S) X   
Sven-Arne Persson (S) X   
Lena Svensson (S) X   
Lars-Stellan Jönsson (S) X   
Lena Dahl Wahlgren (S) X   
Miklos Liewehr (S) X   
Therese Svensson Collin (C) X   
Roland Nilsson (V) X   
Magnus Nilsson (KD) X   
Göte Färm (SD)  X  
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)  X  
Thyra Persson (SD)  X  
Mats Hansson (SD)  X  
Göran Mårtensson (SD)  X  
Göran Svensson (SD)  X  
Lars Persson (SD)  X  
Totalt 24 7  
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Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut att 
avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse stabsavdelningen 2022-11-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Stefan Wiloboken (SD) 
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§ 83 Revidering av KFS 27 - Reglemente för 
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
Dnr 2022-02305 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Reviderad KFS 27 – Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden, 

daterad den 21 oktober 2022, antas. 

Beslutsmotivering 
Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar bl. a. för handläggning av ärenden 
som gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning enligt 
alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP).  
Kommunen ska med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lagen ta ut en avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter.  
För att tillsyns- och tillståndsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljning och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg i 
reglementet göras. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om införande av lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022.  
Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis vitt snus. 
Produkterna får vara säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska 
förvissa sig om mottagarens ålder. På varje försäljningsställe ska finnas ett 
tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att 
sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 
år. Det finns även bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på 
vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Även förordning om 
tobaksfria nikotinprodukter har införts. Syftet med lagstiftningen är att 
skydda i första hand barn och unga mot beroendeframkallande produkter.  
Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar bl. a. för handläggning av ärenden 
som gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning enligt 
alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP).  
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Kommunen ska med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lagen ta ut en avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter.  
För att tillsyns- och tillståndsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljning och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg i 
reglementet göras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
KFS 27 - Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden (KF 2020-11-26 § 
76) 
KFS 27 - Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden utan spårade 
ändringar 
KFS 27 - Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden med spårade 
ändringar 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Samhällsbyggnad 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
17(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 84 Val av ledamöter och ersättare i Tillsyns- och 
tillståndsnämnden för mandatperioden 2023–
2026 
Dnr 2022-02304 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden utses 

enligt följande: 
Ledamöter 

- Andréas Söderlund (M), ordförande 
- Kristin Johansson (S), vice ordförande 
- Patrik Thygesson (M) 
- Charlotta Kabo Stenberg (C) 
- Göran Svensson (SD) 

 
Ersättare 

- Daniel Glimtoft (M) 
- Emine Hamza (M) 
- Anna-Lisa Simonsson (KD) 
- Roland Nilsson (V) 
- Thyra Persson (SD) 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 
- Arvode på 5 % av grundbeloppet utgår till Tillsyns- och 

tillståndsnämndens vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar för att handlägga och besluta i 
frågor rörande tillstånd och tillsyn inom bygg-, miljö-, livsmedelsområdet 
samt - tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol, tillsyn och 
anmälningsförfarande av ärende rörande tobakslagen och lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt solarieverksamhet enligt strålskyddslagen, 
remissinstans till Lotteriinspektionen angående ärenden om 
värdespelsautomater och förströelseautomater, tillstånd och tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
18(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Kommunfullmäktige ska inför Tillsyns- och tillståndsnämndens nya 
mandatperiod förrätta val av nya ledamöter och ersättare. 
Tillsyns- och tillståndsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Presidiet i Tillsyns- och tillståndsnämnden består av en ordförande och en 
vice ordförande.  
 
Enligt KFS 14 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KF 2020-02-27 
§ 5) ska ersättning på ett begränsat månadsarvode på 5 % av grundbeloppet 
utgå till 2:e vice ordförande. Då funktionen inte längre finns kvar är förslaget 
att det begränsade månadsarvodet istället tilldelas vice ordförande i Tillsyns- 
och tillståndsnämnden. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen nominerat ovanstående 
personer till ledamöter och ersättare i Tillsyns- och tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Lön 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 85 Val av kommunrevision för mandatperioden 
2023–2026 
Dnr 2022-02273 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunrevisionen utses enligt följande: 
- Staffan Eriksson (S), ordförande 
- Jerker Kjellberg (M), vice ordförande 
- Ingela Frid (M) 
- Esbjörn Svensson (C) 
- Tomas Talik (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nya revisorer i 
Kommunrevisionen för den nya mandatperioden. Fullmäktigepartierna har 
genom Valberedningen föreslagit ovanstående personer. 
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av Valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Lön 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 86 Val av Valnämnden för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2022-02274 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Valnämnden utses enligt följande: 

Ledamöter 
- Thomas Bengtsson (C), ordförande 
- Göran Svensson (SD), vice ordförande 
- Siv Larsson (M) 
- Anna-Lisa Simonsson (KD) 
- Camilla Norrman (S) 

 
Ersättare 

- Johan Ekstrand (M) 
- Charlotta Kabo Stenberg (C) 
- Aki Svensson (KD) 
- Niclas Malmberg (S) 
- Lars Persson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska inför den nya mandatperioden utse nya ledamöter 
och ersättare i Valnämnden. Fullmäktigepartierna har genom 
Valberedningen nominerat ovanstående personer. 
 
Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för genomförandet av 
de allmänna valen i Östra Göinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Lön 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 87 Val av Överförmyndare för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2022-02275 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Lars-Stellan Jönsson (S) utses till överförmyndare. 
- Ibbe Özgür (M) utses till biträdande överförmyndare. 
- Uppdragen gäller mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 

2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse en ny överförmyndare och biträdande 
överförmyndare för den nya mandatperioden. Fullmäktigepartierna har 
genom Valberedningen föreslagit ovanstående överförmyndare och 
biträdande överförmyndare. 
En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Lön 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 88 Val av ledamöter och ersättare i Göingehem 
AB för mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02276 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i Göingehem AB utses enligt följande: 

Ledamöter 
- Magnus Nilsson (KD), ordförande 
- Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande 
- Linn Alexandersson (M) 
- Erling Emsfors (M) 
- Karl-Erik Innala (S) 

 
Ersättare 

- Camilla Dahlström (M) 
- Ibbe Özgür (M) 
- Caroline Biltmo (C) 
- Johan Holgersson (S) 
- Göte Färm (SD) 
- Uppdragen gäller från nästa årsstämma till slutet av den årsstämma 

som hålls efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja ledamöter och ersättare för styrelsen i 
Göingehem AB för nästa mandatperiod. Göingehem, ett bostadsbolag, ägs 
till sin helhet av Östra Göinge kommun. Göingehem syftar till att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen genom bland annat uthyrning av 
lägenheter. Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit 
ovanstående ledamöter och ersättare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
24(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Göingehem AB 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
25(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 89 Val av ledamöter och ersättare i Östra 
Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02278 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) 

utses enligt följande: 
Ledamöter 

- Patric Åberg (M), ordförande 
- Göte Färm (SD) 

 
Ersättare 

- Daniel Jönsson Lyckestam (M) 
- Sandra Frostensson (S) 
- Uppdragen gäller från nästa årsstämma till slutet av den årsstämma 

som hålls efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge och Osby kommuner ska var för sig 
utse ledamöter och ersättare i det gemensamt ägda renhållningsbolaget 
ÖGRAB:s styrelse. ÖGRAB ansvarar för renhållningen gällande 
avfallshantering etc. i de ägande kommunerna. Kommunerna turas om att 
inneha ordförandeskapet respektive posten som vice ordförande. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit ovanstående 
ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
26(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
ÖGRAB 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
27(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 90 Val av ombud och ersättare till Skånes 
Kommuners förbundsmöte för perioden 2023-
2027 
Dnr 2022-02134 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte utses 

enligt följande: 
Ombud 

- Patric Åberg (M) 
- Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

 
Ersättare 

- Camilla Dahlström (M) 
- Linn Alexandersson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Skånes Kommuner är en sammanslutning av länets kommuner och bedrivs i 
form av en ideell förening med uppdrag att: 

• Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna 

• Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna 

• Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna 
Förbundsmötet utgörs av 149 ombud och minst lika många ersättare som 
utses av medlemskommunernas fullmäktige. Östra Göinge har två ombud 
och två ersättare. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit ovanstående 
ombud och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
Skrivelse från Skånes Kommuner  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
28(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Skånes Kommuner 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
29(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 91 Val av ledamot och ersättare i 
Samarbetskommittén Skåne Nordost för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02290 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i Samarbetskommittén Skåne Nordost utses 

enligt följande: 
Ledamot 

- Patric Åberg (M) 
 
Ersättare 

- Göte Färm (SD) 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Skåne Nordost är en samarbetskommitté bestående av sex kommuner 
belägna i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby 
och Östra Göinge. l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal 
prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas 
utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i 
dialogen med externa aktörer - nationellt, regionalt och delregionalt. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit ovanstående 
personer till Samarbetskommittén Skåne Nordost. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Samarbetskommittén Skåne Nordost 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
30(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 92 Val av ledamot och ersättare i 
kommunalförbundet Sydarkivera för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02291 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i Kommunalförbundet Sydarkiveras 

förbundsfullmäktige utses enligt följande: 
Ledamot 

- Erling Emsfors (M) 
 
Ersättare 

- Lars-Stellan Jönsson (S) 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 utifrån behovet av en 
gemensam lösning för digital arkivering. Sydarkivera har i uppgift att 
hantera digitala arkivleveranser, gemensamt digitalt slutarkiv för 
förbundsmedlemmarna samt råd och stöd när det gäller arkiv och 
informationshantering. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet och 
arkivförvaltning för förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras uppdrag är indelat 
i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i medlemsavgiften och 
är de tjänster alla medlemmar får tillgång till. Anslutande tjänster utförs med 
särskilda avtal där medlemmar kan utse Sydarkivera till gemensamt 
dataskyddsombud eller välja att utse oss till hel arkivmyndighet vilket då 
inkluderar de analoga arkiven. 
Förbundets verksamhet styrs av en politisk ledning och en förbundsordning 
som antas av förbundsfullmäktige och fullmäktige hos de kommuner och 
regioner som bildar förbundet. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen nominerat ovanstående 
personer till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
31(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
32(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 93 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Kristianstad Airport AB för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2022-02280 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i styrelsen för Kristianstad Airport AB utses 

enligt följande: 
Ledamot 

- Ulf Gabrielson (M) 
 
Ersättare 

- Mats Johan Hansson (SD) 
- Uppdraget gäller från nästa årsstämma till slutet av den årsstämma 

som hålls efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun äger två procent av Kristianstad Airport AB som 
förvaltar Kristianstads flygplats. Fullmäktigepartierna har genom 
Valberedningen föreslagit ovanstående ledamot och ersättare i styrelsen för 
Kristianstad Airport AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Kristianstad Airport AB 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
33(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 94 Val av ledamöter och ersättare i Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2022-02281 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd utses enligt 

följande: 
Ledamot 

- Emine Hamza (M) 
 
Ersättare 

- Susanne Karlsson (S) 
- Uppdraget gäller under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd är en gemensam nämnd för tio kommuner i 
östra Skåne. Hjälpmedelsnämnden ser till att det finns tekniska hjälpmedels 
till de som behöver. Kristianstads kommun är värdkommun för samarbetet. 
Östra Göinge kommun har en ledamot och en ersättare.  
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen nominerat ovanstående 
personer till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
34(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 95 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(FINSAM) för mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02282 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Skåne 

Nordost utses enligt följande: 
Ledamot 

- Patric Åberg (M) 
 
Ersättare 

- Göte Färm (SD) 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) är en arena för samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och 
kommunerna i Skåne Nordost. Samordningsförbundet stödjer, utvecklar och 
finansierar gemensamma dialoger och insatser för att fler ska komma i 
arbete. 
Styrelsen är Samordningsförbundet Skåne Nordosts högsta beslutande och 
förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. 
I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Kristianstad, Hässleholm, 
Bromölla, Osby, Östra Göinge kommun, Region Skåne samt 
chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit ovanstående 
personer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 december 2022. 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022. 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
35(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
36(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 96 Val av ledamot och ersättare i direktionen 
för AV Media Skåne för mandatperioden 2023-
2026 
Dnr 2022-02288 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i direktionen för AV Media Skåne utses enligt 

följande: 
Ledamot 

- Daniel Jönsson Lyckestam (M) 
 
Ersättare 

- Sven-Arne Persson (S) 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 
15 kommuner. AV Media är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola 
och skola på alla nivåer och arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och 
användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning. 
Direktionen består av politisk valda representanter från samtliga 
medlemskommuner. Det finns en ordinarie direktionsmedlem och en 
ersättare från varje medlemskommun. 
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen nominerat ovanstående 
personer till uppdraget i direktionen för AV Media Skåne.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
37(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
AV Media Skåne 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
38(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 97 Val av gode män för 
fastighetsbildningsförrättningar för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02292 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Som gode män för tätortsförhållanden utses: 
- Bo Jönsson (M) 
- Anna-Lisa Simonsson (KD) 
- Johan Holgersson (S) 
- Göran Svensson (SD) 

 
- Som gode män för jordbruks- eller skogsfrågor utses: 
- Christer Bertilsson (C) 
- Erling Emsfors (M) 
- Johan Holgersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastighetsbildningslagen ska lantmäterimyndigheten vid en 
fastighetsbildningsförrättning bestå av en förrättningslantmätare och som vid 
behov tar in två gode män. Kommunfullmäktige utser gode män. De gode 
männen utses för fyra år och ska inom kommunen vara valbar till 
nämndeman i tingsrätt. En god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 
Antalet gode män som ska utses i varje kommun ska enligt samma lagrum 
bestämmas av länsstyrelsen. 
I Östra Göinge kommun utses fyra gode män för tätortsförhållanden och tre 
för jordbruks- och skogsfrågor.  
Fullmäktigepartierna har genom Valberedningen föreslagit ovanstående gode 
män. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
39(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
40(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 98 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Glimåkra folkhögskola för mandatperioden 2023-
2026 
Dnr 2022-02297 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot i styrelsen för Glimåkra folkhögskola utses enligt följande: 

Ledamot 
- Therese Svensson Collin (C) 

 
Ersättare 

- Sven-Arne Persson (S) 
- Uppdraget gäller under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har en plats i styrelsen för folkhögskolan i Glimåkra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Glimåkra folkhögskola 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
41(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 99 Val av ledamöter och ersättare i Helgeåns 
vattenvårdskommitté och Skräbeåns 
vattenvårdskommitté för mandatperioden 2023-
2026 
Dnr 2022-02299 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i Helgeåns vattenvårdskommitté utses enligt 

följande: 
Ledamöter 

- Ian Jamieson (C) 
- Kristin Johansson (S) 

 
Ersättare 

- Johan Ekstrand (M) 
- Stefan Wiloboken (SD) 

 
- Ledamot och ersättare i Skräbeåns vattenvårdskommitté utses enligt 

följande: 
Ledamot 

- Ian Jamieson (C) 
 
Ersättare 

- Stefan Wiloboken (SD) 
- Uppdragen gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Helgeåns vattenvårdskommitté verkar för en samordnad kontroll av Helge å. 
Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar 
förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv. 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
42(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Skräbeåns vattenvårdskommitté skall administrera den samordnade 
recipientkontrollen i hela Skräbeåns avrinningsområde med syftet att bevara 
en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns avrinningsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
43(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 100 Val av ledamöter och ersättare i Broby 
byastämma och Knislinge byastämma för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02300 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Olof Lindqvist (C) utses till ombud i Broby byastämma. 
- Göran Svensson (SD) utses till ersättare för ombud i Broby 

byastämma. 
- Erling Emsfors (M) utses till ombud i Knislinge byastämma. 
- Mats Johan Hansson (SD) utses till ersättare för ombud i Knislinge 

byastämma. 

Sammanfattning av ärendet 
Byastämmor är sammanslutningar av fastighetsägare i en by sedan gammalt. 
Idag förvaltar byastämmorna de allmänningar som ännu finns kvar i 
kommunen. För Broby och Knislinge ska Östra Göinge kommun utse ett 
ombud med ersättare för vardera stämma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
Valberedningens protokoll, daterad den 21 november 2022 
Sammanställning av valberedningens nomineringar, daterad den 21 
november 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
44(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 101 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
IT-kommuner i Skåne AB för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2022-02302 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i styrelsen för IT-kommuner i Skåne AB utses 

enligt följande: 
Ledamot 

- Tommy Johansson, strateg 
 
Ersättare 

- Nermina Crnkic, stabschef 
- Uppdraget gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) är ett IT-bolag som ägs av de skånska 
kommunerna Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby, Sjöbo och Bromölla. 
Bolaget har i uppdrag att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och 
helägda bolag. Syftet med bolaget är att erbjuda en kostnadseffektiv och 
säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas 
inköp, förvaltning, ägande och utveckling av olika IT-lösningar. 
Unikom ska vara en part i kommunernas verksamhetsutveckling och 
resurseffektiviteten ska vara till nytta för alla ägare. Bolaget är inte 
vinstdrivande och tillämpar självkostnadspris. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 december 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
IT-kommer i Skåne AB 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
45(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 102 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Trygghets- och räddningscentralen i Skåne 
Nordost AB för mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022-02303 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamot och ersättare i styrelsen för Trygghets- och 

räddningscentralen i Skåne Nordost AB utses enligt följande: 
Ledamot 

- Ingela Tunel, HR-chef 
 
Ersättare 

- Daniel Oredsson, upphandlingschef 
- Uppdraget gäller under mandatperioden 2023–2026. 

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. 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 Stab, daterad den 8 december 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB, 
ida.abrahamsson@kristianstad.se  
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
46(46) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

§ 103 Gåva - Donation till daglig verksamhet  
Dnr 2022-02325 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Gåvan mottages tacksamt. 

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet har haft möjlighet att arbeta på Glada tantens skafferi. De 
har bland annat fått packa varor och varit behjälpliga vid marknader. 
I samband med marknader har företaget en lotteriförsäljning. Företaget har 
som tradition att skänka överskottet till någon förening men i år väljer de att 
skänka det till kommunens Daglig verksamhet. 
Glada tantens skafferi avser skänka överskottet, som är på 2000 kr till 
kommunens Daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad 2022-12-14 
Skrivelse, daterad 2022-11-10 
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