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Instans: Kommunfullmäktige 

Tid och plats: Konferensrum Sessionssalen, kommunhuset Broby, torsdagen den 26 januari 2023  
kl. 18:30-20:55 
 

Beslutande: Patric Åberg (M) 
Daniel Jönsson Lyckestam (M) 
Camilla Dahlström (M) 
Erling Emsfors (M), Ordförande 
Siv Larsson (M) 
Linn Alexandersson (M) 
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Bo Jönsson (M) 
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Thea Jönsson (M) 
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Sandra Frostensson (S) 

Lena Svensson (S) 
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Dahl Wahlgren (S) 
Miklos Liewehr (S) 
Johan Holgersson (S) 
Olof Lindqvist (C) 
Roland Nilsson (V) 
Magnus Nilsson (KD) 
Göte Färm (SD) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Thyra Persson (SD) 
Stefan Wiloboken (SD) 
Mats Hansson (SD) 
Göran Mårtensson (SD) 
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Paragrafer: §§ 1–15 

Justeringens plats och tid: Tisdagen den 31 januari 2023 i kommunhuset, Broby. 

 

Sekreterare:  
 Ademir Salihovic 

Ordförande 
 

 Erling Emsfors (M) 

Justerare 
   

 Göte Färm (SD)  Lars-Stellan Jönsson (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Datum då anslaget sätts upp 2023-02-01 Datum då anslaget tas ned 2023-02-23 
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Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare: Joakim Vendel (S) 

Anita Bengtsson Tops (V) 
Lars Persson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 

Övriga: Merete Tillman, kommundirektör 
Nermina Crnkic, stabschef 
Ingela Tunel, HR-chef 
Carina Hall, HR-specialist 
Oskar Odd, nämndsekreterare 
Ademir Salihovic, kommunsekreterare 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
3(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Ärendelista 
§ 1 Val av justerare .................................................................................................................................................... 5 
§ 2 Godkännande av dagordning ............................................................................................................................... 6 
§ 3 Presentation av Förvaltningens årsplan 2023 ...................................................................................................... 7 
§ 4 Presentation och svar på revisionsrapport om granskning av skolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling ................................................................................................................................................................. 8 
§ 5 Debatt: Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet .......................................... 10 
§ 6 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) från Göte Färm (SD) om arrangerandet av 
laserljusshow och ett tidsbegränsat användande av pyroteknik ............................................................................. 11 
§ 7 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) från Sandra Frostensson (S) om 
förtydligande av möjlighet till delbetalning och anstånd för kommunens invånare............................................... 12 
§ 8 Internbudget för politiken 2023 ......................................................................................................................... 13 
§ 9 Svar på motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande samhällsorienterad kurs för nyanlända......................... 14 
§ 10 Revidering av KFS 19 - Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering ................................................... 15 
§ 11 Revidering av KFS 82 - Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken .................. 16 
§ 12 Fastställande av KFS 103 - Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter ................................................................... 18 
§ 13 Fastställande av KFS 104 - Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen ............................................... 20 
§ 14 Avsägelse från Lena Dahl Wahlgren (S) och val av Sandra Frostensson (S) som ny gruppledare för 
Socialdemokraterna ................................................................................................................................................. 22 
§ 15 Meddelanden till Kommunfullmäktige i januari 2023 ..................................................................................... 23 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
4(24) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
      

 

Information från kommundirektören 
Merete Tillman (kommundirektör) informerar om förvaltningens årsplan 2023. 
 
Information från human resources 
Ingela Tunel (HR-chef) och Carina Hall (HR-specialist) informerar om avdelningen för human 
resources och håller i en arbetsmiljöutbildning. 
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§ 1 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Göte Färm (SD) och Lars-Stellan Jönsson (S) utses till justerare. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Föredragningslistan och dagordningen godkänns. 
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§ 3 Presentation av Förvaltningens årsplan 2023 
Dnr 2023-00046 
Föredragande: Merete Tillman 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige noterar informationen och godkänner 

redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören redovisar årsplanen för år 2023 enligt kommunens 
ledningsfilosofi och mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 januari 2023 
Förvaltningens årsplan 2023 
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§ 4 Presentation och svar på revisionsrapport om 
granskning av skolornas arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Dnr 2022-02037 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge 
kommun granskat om kommunstyrelsen arbetar för att motverka kränkande 
behandling inom grundskolan, håller sig underrättade om kränkningsärenden 
samt vidtar ändamålsenliga åtgärder. 
I sin revisionsrapport lämnar EY tre rekommendationer till kommunstyrelsen 
gällande deras uppdrag som huvudman för grundskola: 

- Tillse att det genomförs en tillräcklig uppföljning av arbetet mot 
kränkande behandling. I detta ingår att utveckla analysen av insatser 
för att motverka kränkande behandling, både på avdelningsnivå och 
på respektive skola. Häri ingår att se över behovet av både 
avdelningsövergripande samordning av det förebyggande arbetet som 
att säkerställa ett likvärdigt arbete mellan skolorna. 

- Följa upp och säkerställa att skolornas planer mot kränkande 
behandling och diskriminering upprättas årligen. 

- Säkerställa kontinuerlig utbildning, och uppföljning av att personal 
deltar, i syfte att all personal vet när de ska anmäla en kränkning. 

Svar på revisionsrapport 
Ett arbete har pågått under det senaste året för att kvalitetssäkra och 
säkerställa likvärdigheten inom grundskolan. Under läsåret 21/22 
implementerades skolans systematiska kvalitetsarbete i en ny modul i 
kommunens verksamhetssystem Stratsys. Modulen Stratsys kvalitetsarbete 
för skola är utformat utifrån skollagen, och synliggör uppföljning samt 
analys på både enskild skolenhet som på huvudmannanivå. Den röda tråden 
och transparensen som modulen ger bidrar inte bara till att huvudman bättre 
kan säkerställa likvärdigheten, men även till ett ökat kollegialt lärande 
rektorer emellan, eftersom alla kan läsa varandras analyser.  
Varje enskild skola gör en analys gällande kränkande behandling i samband 
med den årliga revideringen av plan mot diskriminering och kränkande 
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behandling. Nya rutiner är implementerade för läsåret 22/23 som säkerställer 
att arbetet sker genom att samtliga planer ska lämnas in för diarieföring och 
publicering senast den 31 augusti varje år. Underlaget till skolornas 
analysarbete bygger bl.a. på statistik från trivselenkät, föräldraenkät samt 
skolans kränkningsärende. Analys sker även fortlöpande i det systematiska 
kvalitetsarbetet på varje skolenhet, och underlaget blir till en kvalitetsrapport 
som varje rektor tar fram inför nytt läsår. Även förvaltningen kommer 
framöver att genomföra en övergripande analys av föregående år. Resultatet 
ingår som en del av huvudmans kvalitetsrapport som ska var färdigställd till 
den 30 september varje år. Utifrån kvalitetsrapporten tas det fram så väl 
förebyggande som åtgärdande insatser på huvudmannanivå.  
Förvaltningen har inför läsåret 22/23 valt att implementera ett 
processverktyg som stöd i hanteringen av kränkningsärende. I samband med 
införandet har samtliga medarbetare fått utbildning i vad en kränkning är 
utifrån skollagens tolkning och vad som ska anmälas. Vidare har huvudman 
tagit fram ett årshjul som påminner alla rektorer att vid vissa tillfällen gå 
igenom samtliga rutiner och handlingsplaner med sin personal för att 
säkerställa att all personal är bekanta med lagstiftningen och vad som ska 
anmälas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utbildning, daterad den 5 december 2022 
Revisionsrapport om granskning av skolornas arbete för att motverka 
kränkande behandling 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 5 Debatt: Kommunstyrelsens analys av 
verksamhetsrapporten Det goda åldrandet 
Dnr 2022-0165971 
Föredragande: Daniel Jönsson Lyckestam 

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 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 Det goda åldrandet överlämnades till 
resultatutskottet för en politisk analys och det har nu arbetats fram en analys 
utifrån uppställda mål och inriktningar. 

Yrkanden 
1. Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens analys. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 december 2022 
Verksamhetsrapport – Det goda åldrandet 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Förvaltningsledningen 
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§ 6 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) från Göte Färm (SD) 
om arrangerandet av laserljusshow och ett 
tidsbegränsat användande av pyroteknik  
Dnr 2023-00108 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Interpellationen får ställas. 
- Interpellationssvaret noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Göte Färm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Patric Åberg (M) gällande anordnandet av någon form av arrangerad 
laserljusshow. Interpellationen berör även förbudet mot pyroteknik och en 
eventuell tidsbegränsning av användandet av pyroteknik till en timme runt 
midnatt (ex. 23:30-00:30). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 januari 2023 
Interpellation från Göte Färm (SD), daterad den 19 januari 2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Patric Åberg (M) 
Göte Färm (SD) 
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§ 7 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) från Sandra 
Frostensson (S) om förtydligande av möjlighet till 
delbetalning och anstånd för kommunens 
invånare 
Dnr 2023-00120 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Interpellationen får ställas. 
- Interpellationssvaret noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Frostensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) gällande förtydligande och spridning av 
information om möjligheten till delbetalning och anstånd för kommunens 
invånare och företagare på grund av hög inflation och eskalerande el- och 
energipriser samt spridning av information om kostnadsfri budgetrådgivning 
som kommunen erbjuder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 januari 2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Patric Åberg (M) 
Sandra Frostensson (S) 
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§ 8 Internbudget för politiken 2023 
Dnr 2022-02064 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Förslagen fördelning av politikens budget för år 2023 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Politikens budget för år 2023 är på totalt 8 449 000 kronor. Den är 
uppräknad med 441 000  
kronor ifrån föregående år. Uppräkning är gjord för index för de delar som 
avser partistöd,  
fasta arvoden och sammanträdesersättningar. Revisionen är kompenserad för 
ny lagändring vilket kommer innebära en mer omfattande revision likt 
aktiebolag. Revisionen är även kompenserad för dubbla revisionskostnader 
pga. val. 
Föreligger förslag om att politikens budget fördelas enligt följande: 

 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomi och upphandlings tjänsteskrivelse 2022-10-26 
 

Budget för politiken
Tkr 2023 2022 Förändring

Kommunfullmäktige 3461 3160 301
 varav partistöd 528 516 12
 varav revisorer 1277 1032 244

Kommunstyrelsen 4351 4229 122

Tillsyns- och tillståndsnämnd 497 484 13

Överförmyndaren 94 92 3

Valnämnd 45 44 1

Totalt 8 449 8 009 441

Överförmyndare 2 053 2047 6
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§ 9 Svar på motion från Stefan Wiloboken (SD) 
gällande samhällsorienterad kurs för nyanlända 
Dnr 2022-012566 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Motionen anses som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Wiloboken (SD) har i en motion, daterad den 22 juni 2022, föreslagit 
att kommunfullmäktige ska besluta införa en 60 timmar lång 
samhällsorienterad kurs för nyanlända invandrare. Syftet med förslaget är att 
öka nyanlända invandrares kunskaper och incitament att komma in i det 
svenska samhället. På sikt skulle detta stärka nyanlända i sin föräldraroll 
vilket motionslämnaren menar kan få positiv påverkan på deras barns 
skolresultat. 
Svar på motion 
Att ha kunskap om och förståelse för det svenska samhället, med dess lagar, 
regler och normer är en viktig del för att en nyanländ invandrare ska etablera 
sig i samhället. Sedan 2010 ingår samhällsorientering som en obligatorisk 
del av etableringsprogrammet för nyanlända tillsammans med svenska för 
invandrare och aktiviteter som syftar till att underlätta etablering på 
arbetsmarknaden. Samhällsorienteringen ska omfatta minst 100 timmars 
information och dialog om bland annat demokrati, jämställdhet och 
föräldraskap i Sverige, där lagar, regler, normer samt svensk historia ingår. 
För att godkännas krävs minst 70 % aktivt deltagande i kursen. 
Östra Göinge kommun samarbetar sedan flera år med kommunerna i 
nordöstra Skåne kring att erbjuda nyanlända invandrare samhällsorientering. 
Under 2022 har totalt sju personer varit aktuella för och deltagit i 
samhällsorienteringen. 
Utifrån att nyanlända redan idag erbjuds mer än den samhällsorientering som 
Stefan Wiloboken (SD) efterfrågar anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utbildning, daterad den 7 december 2022 
Motion från Stefan Wiloboken (SD) 
 
Beslutet ska skickas till 
Stefan Wiloboken (SD) 
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§ 10 Revidering av KFS 19 - Avgifter för tillstånd 
och tillsyn av alkoholservering 
Dnr 2022-02387 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Reviderad KFS 19, Avgifter för tillstånd och tillsyn av 

alkoholservering, antas.  

Beslutsmotivering 
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, om det är 
särskilt föreskrivet. Det bemyndigandet att ta ut avgifter för tillstånd och 
tillsyn finns i Alkohollag (2010:1622).  
Den nuvarande taxan ger ingen möjlighet till att räkna upp avgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet. För att underlätta en justering av 
avgifterna framåt föreslås att en sådan bestämmelse förs in enligt upprättat 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande taxan ger ingen möjlighet till att räkna upp avgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet. För att underlätta en justering av 
avgifterna framåt föreslås att en sådan bestämmelse förs in enligt upprättat 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 9 december 2022  
Förslag till revidering av Avgifter för tillstånd och tillsyn av 
alkoholservering kommun 
 
Beslutet ska skickas till: 
Hemsidan 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Revidering av KFS 82 - Taxa för Tillsyns- och 
tillståndsnämndens verksamhet inom 
miljöbalken 
Dnr 2022-02386 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Reviderad KFS 82, Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens 

verksamhet inom miljöbalken, antas.  

Beslutsmotivering 
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, om det är 
särskilt föreskrivet. Det bemyndigandet att ta ut avgifter för tillsyn finns i 
miljöbalken, EU:s kontrollförordning, EU:s marknadskontrollförordning, 
Strålskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
foder och animaliska biprodukter.   
Kommunfullmäktigen har delegerat till tillsyns- och tillståndsnämnden att 
varje år räkna upp de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I nu upprättat förslag räknas 
därför avgifterna upp enligt PKV.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigen har delegerat till tillsyns- och tillståndsnämnden att 
varje år räkna upp de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I nu upprättat förslag räknas 
därför avgifterna upp enligt PKV. 
Förändringar i EU:s kontrollförordning och marknadskontrollförordning 
innebär bland annat att lagstiftningen gällande delar av nämndens 
tillsynsområde flyttas från miljöbalken till kontrollförordningen och 
marknadskontrollförordningen. Det innebär att taxan för tillsyns- och 
tillståndsnämnden verksamhet inom miljöbalken behöver revideras för att 
göra det möjligt att ta ut avgifter för den tillsyn som bedrivs enligt dessa 
förordningar.  
Den nuvarande taxan för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 
liknande produkter har tidigare varit inkorporerad i taxa för tillsyns- och 
tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken. För att göra det mer 
lättförståeligt för näringsverksamheter förslås att denna taxa lyfts ur och blir 
ett eget dokument. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 9 december 2022 
Förslag till revidering av ”Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndes 
verksamhet inom miljöbalken” daterad 2022-12-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Fastställande av KFS 103 - Tillsyn av 
tobaksfria nikotinprodukter 
Dnr 2022-02384 

Kommunfullmäktiges beslut 
- KFS 103, Taxa för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter, fastställs. 

Beslutsmotivering 
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, om det är 
särskilt föreskrivet. Det bemyndigandet att ta ut avgifter för tillsyn finns i 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  
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.  
För att tillsyns- och tillståndsnämnden ska kunna ta betalt för den tillsyn som 
utförs, behöver en taxa enligt upprättat förslag fastställas. 

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 bara 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.  
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.  
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För att tillsyns- och tillståndsnämnden ska kunna ta betalt för den tillsyn som 
utförs av denna försäljning, behöver en ny taxa tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 9 december 2022 
Förslag till Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
 
Beslutet ska skickas till 
Hemsidan 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 Fastställande av KFS 104 - Avgifter för 
tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen 
Dnr 2022-02383 

Kommunfullmäktiges beslut 
- KFS 104, Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen, 

fastställs.  

Beslutsmotivering 
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, om det är 
särskilt föreskrivet. Det bemyndigandet att ta ut avgifter för tillsyn finns i 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter nikotinprodukter. 
Den nuvarande taxan för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 
liknande produkter är inkorporerad i ett större dokument, Taxa för Tillsyns- 
och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken, där flera olika taxor 
finns. För att göra det mer lättförståeligt för näringsverksamheter förslås att 
denna taxa lyfts ur och blir ett eget dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigen har delegerat till tillsyns- och tillståndsnämnden att 
varje år räkna upp de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I nu upprättat förslag räknas 
därför avgifterna upp enligt PKV. 
Den nuvarande taxan för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 
liknande produkter är inkorporerad i ett större dokument, Taxa för Tillsyns- 
och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken, där flera olika taxor 
finns. För att göra det mer lättförståeligt för näringsverksamheter förslås att 
denna taxa lyfts ur och blir ett eget dokument. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 9 december 2022 
Förslag till fastställande av ”Avgifter för tillstånd och tillsyn av 
tobakslagen”. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
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Hemsidan 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 Avsägelse från Lena Dahl Wahlgren (S) och 
val av Sandra Frostensson (S) som ny gruppledare 
för Socialdemokraterna 
Dnr 2023-00124 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Lena Dahl Wahlgrens (S) avsägelse från sitt uppdrag som 

gruppledare för Socialdemokraterna godkänns. 
- Sandra Frostensson (S) utses som ny gruppledare för 

Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Dahl Wahlgren (S) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som gruppledare för Socialdemokraterna.  
Socialdemokraterna har även inkommit med en nominering av Sandra 
Frostensson (S) som ny gruppledare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2023 
Avsägelse från Lena Dahl Wahlgren (S) och nominering av ny gruppledare 
 
Beslutet ska skickas till 
Lena Dahl Wahlgren (S) 
Sandra Frostensson (S) 
Lön 
Hemsidan 
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§ 15 Meddelanden till Kommunfullmäktige i 
januari 2023 
Dnr 2023-0005518 

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 5 januari 2023 
Inkomna synpunkter, oktober 2022 
Inkomna synpunkter, november 2022 
Inkomna synpunkter, december 2022 
Statistik ungdomsbiljetten, oktober 2022 
Statistik ungdomsbiljetten, november 2022 
Statistik ungdomsbiljetten, december 2022 
Skånes Kommuner - Styrelsens beslut § 30 Överlåtelse av Energikontoret 
Ska?ne till Energikontor Sydost 
Kristianstads kommun - Beslut KS 2022-12-21 Stöd till Kristianstad Airport 
AB enligt GBER-regelverket 
Länsstyrelsen Skåne - Beslut uppföljning LEH Östra Göinge kommun 
Rapport från politisk styrgrupp gymnasiesamverkan 9 december, beslut och 
handlingar 
Information från Vardaga 
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SBVT - Ekonomisk redovisning, oktober 2022 
SBVT - Ekonomisk redovisning, november 2022 
SBVT - Protokoll styrelsemöte 2022-11-10 
SBVT - Protokoll styrelsemöte 2022-12-16 
Unikom - Protokoll styrelsemöte 2022-09-29 
Unikom - Protokoll styrelsemöte 2022-11-04 
Unikom - Protokoll styrelsemöte 2022-12-08 
ÖGRAB - Protokoll styrelsemöte 2022-11-30 
 
 
 


	§ 1 Val av justerare
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 2 Godkännande av dagordning
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 3 Presentation av Förvaltningens årsplan 2023
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 4 Presentation och svar på revisionsrapport om granskning av skolornas arbete för att motverka kränkande behandling
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Svar på revisionsrapport
	Beslutsunderlag

	§ 5 Debatt: Kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Det goda åldrandet
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Yrkanden
	Beslutsunderlag

	§ 6 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) från Göte Färm (SD) om arrangerandet av laserljusshow och ett tidsbegränsat användande av pyroteknik
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 7 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) från Sandra Frostensson (S) om förtydligande av möjlighet till delbetalning och anstånd för kommunens invånare
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 8 Internbudget för politiken 2023
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 9 Svar på motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande samhällsorienterad kurs för nyanlända
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 10 Revidering av KFS 19 - Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 11 Revidering av KFS 82 - Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 12 Fastställande av KFS 103 - Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 13 Fastställande av KFS 104 - Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsmotivering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 14 Avsägelse från Lena Dahl Wahlgren (S) och val av Sandra Frostensson (S) som ny gruppledare för Socialdemokraterna
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	§ 15 Meddelanden till Kommunfullmäktige i januari 2023
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


