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Instans: Kommunfullmäktige 

Tid och plats: Konferensrum Sessionssalen, kommunhuset Broby, torsdagen den 2 mars 2023  
kl. 18:30-20:40 
 

Beslutande: Patric Åberg (M) 
Daniel Jönsson Lyckestam (M) 
Camilla Dahlström (M) 
Erling Emsfors (M), Ordförande §§ 16–17 
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) 
Inger Mattsson (M) 
Alexandra Petersen (M) 
Bo Jönsson (M) 
Thea Jönsson (M) 
Gert Nyrén (M), §§ 18–31 
 

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) 
Marie-Louise Fredin (KD) 
Göte Färm (SD) 
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD) 
Thyra Persson (SD) 
Stefan Wiloboken (SD) 
Mats Hansson (SD) 
Göran Mårtensson (SD) 
Göran Svensson (SD) 

 
Paragrafer: §§ 16–31 

Justeringens plats och tid: Protokollet är digitalt signerat. 

 

Sekreterare:  
 Ademir Salihovic 
  
Ordförande:  
 Erling Emsfors (M) §§ 16–17  Andréas Söderlund (M) §§ 18–31 
    
Justerare:    
 Lena Dahl Wahlgren (S)  Göte Färm (SD) 

  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Datum då anslaget sätts upp 2023-03-08 Datum då anslaget tas ned 2023-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kansli 
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Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare: Joakim Vendel (S) 

Anita Bengtsson Tops (V) 
Lars Persson (SD) 
Hans-Inge Nilsson (SD) 
Uno Lod Stolpe (SD) 

Övriga: Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef Samhällsutveckling §§ 16–17 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg §§ 16–17 
Johan Persson, ekonomichef §§ 16–17 
Anneli Flink, avdelningschef §§ 16–17 
Lotta Tyrberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 16–17 
Ademir Salihovic, kommunsekreterare  
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Ärendelista 
§ 16 Val av justerare .................................................................................................................................................. 5 
§ 17 Godkännande av dagordning ............................................................................................................................. 6 
§ 18 Justering av ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB .............................................................................. 7 
§ 19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) från Roland Nilsson (V) om våld i nära 
relationer ................................................................................................................................................................... 8 
§ 20 Svar på revisionsrapport om granskning avseende styrning, organisation och uppföljning av kundtjänst ...... 9 
§ 21 Anmälan av revisionsrapport om granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser ................................. 11 
§ 22 Anmälan av revisionsrapport om granskning av skolutveckling inom grundskolan ........................................ 12 
§ 23 Anmälan av revisionsrapport om granskning av välfärdsbrottslighet och personlig assistans ....................... 14 
§ 24 Val av ledamöter och ersättare i Göingebygdens trygga hem för mandatperioden 2023-2026 ..................... 15 
§ 25 Val av lekmannarevisorer i Göingebygdens trygga hem under mandatperioden 2023-2026 ......................... 16 
§ 26 Val av lekmannarevisorer i Göingehem AB under mandatperioden 2023-2026 ............................................. 17 
§ 27 Val av lekmannarevisorer i Östra Göinge Renhållnings AB under mandatperioden 2023-2026 ..................... 18 
§ 28 Val av lekmannarevisorer i Kommunens stiftelser under mandatperioden 2023-2026.................................. 19 
§ 29 Val av lekmannarevisorersättare i Trygghets- och räddningscentralen under mandatperioden 2023-2026 . 20 
§ 30 Val av lekmannarevisorersättare i Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) under mandatperioden 
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Information 
 
Information från samhällsutveckling 
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, informerar om verksamhetsområdet 
Samhällsutveckling. 
 
Information från Hälsa och omsorg 
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg, Anneli Flink, avdelningschef, och 
Lotta Tyrberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om verksamhetsområdes Hälsa 
och omsorg. 
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§ 16 Val av justerare 
 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
- Dagordningen och föredragningslistan godkänns. 
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§ 18 Justering av ägardirektiv för Östra Göinge 
Renhållnings AB 
Dnr 2023-00173 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Det justerade ägadirektivet, dnr. KS 2023–00173, för Östra Göinge 

Renhållnings AB, antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun utövar styrning av sina kommunala aktiebolag genom 
bland annat ägardirektiv; dessa fastställs av kommunfullmäktige. 
Ägardirektivet är ett styrdokument som kompletterar bestämmelserna i 
bolagsordningen. 
Enligt ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB är syftet och 
målsättningen för bolaget att bedriva en effektiv och ekonomisk 
renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande 
med inriktning att minimera deponimängden. Bolaget ska sträva efter att 
aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt 
beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 februari 2023 
Ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB (KF 2014-03-20 § 19) 
Förslag till justerade ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB, utan 
spårade ändringar 
Förslag till justerade ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB, med 
spårade ändringar 
 
Beslutet ska skickas till 
Per Erlandsson, VD ÖGRAB 
Merete Tillman, kommundirektör 
Hemsidan 
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§ 19 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) från Roland Nilsson 
(V) om våld i nära relationer 
Dnr 2023-00293 
Föredragande: - 

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

Sammanfattning av ärendet 
Roland Nilsson (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Patric Åberg (M) gällande kommunens insatser för att få stopp på 
våld i nära relationer. 
Roland Nilsson (V) formulerar följande frågeställningar: 

1. Har man för avsikt att göra mer i Östra Göinge kommun för att få 
stopp på våld i nära relationer, om så vad? 

2. Anser kommunalrådet att det finns anledning att se över och utveckla 
den strategi som man hittills använt, gällande våld i nära relationer, 
utifrån målen om En bra start i livet, Vägen till arbete och Det goda 
åldrandet? 

3. Hur ska Östra Göinge arbeta för att garantera tryggheten för de 
våldsutsatta personerna i särskilda riskfyllda situationer som uppbrott 
ur relation, frigivning från fängelse m.m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 februari 2023 
Interpellation från Roland Nilsson (V) 
 
Beslutet ska skickas till 
Patric Åberg (M) 
Roland Nilsson (V) 
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§ 20 Svar på revisionsrapport om granskning 
avseende styrning, organisation och uppföljning 
av kundtjänst 
Dnr 2022-02178 
Föredragande: Staffan Eriksson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge 
kommun genomfört en förstudie avseende styrning, organisation och 
uppföljning av kundtjänst. 
Revisionens bedömning är att styrkedjan inte är helt tydlig. Det finns inget 
formulerat uppdrag för kundtjänsten, som i dagens organisation hanterar en 
mängd olika uppgifter. Därutöver servar kundtjänsten såväl medborgare som 
andra förvaltningar. Därtill är bedömningen att genomförda 
servicemätningar bör analyseras och utgöra underlag för utvecklingsarbete. 
Revisionen ställer sig bakom bedömningarna enligt förstudien. Följande 
rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen:  

- Tydliggör kundtjänsten uppdrag och mål 
- Säkerställ att det finns ett utvecklingsarbete där relevanta 

uppföljningar analyseras 

Svar på revisionsrapport 
Kundtjänst har en central roll i förändringsresan som är kopplad till ett nytt 
kommunhus. 
Att tydliggöra kundtjänst mål och uppdrag kommer att ske i samband med 
utvecklingsarbetet som är planerat under 2023. Ett omtag av kundtjänst sätt 
att arbeta på idag kommer att ses över samtidigt som grunden för framtida 
arbetssätt kommer att sättas under hösten 2023. 
Hur man bäst följer upp denna typ av verksamhet kommer också att ses över 
i samband med det planerade utvecklingsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 februari 2023 
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Missiv – Granskning avseende styrning, organisation och uppföljning av 
kundtjänst 
Granskningsrapport avseende styrning, organisation och uppföljning av 
kundtjänst 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Anmälan av revisionsrapport om granskning 
av kommunens arbetsmarknadsinsatser 
Dnr 2023-00305 
Föredragande: - 

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 den 26 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge 
kommun granskat om kommunstyrelsens arbete bidrar till att öka 
förutsättningarna för en ökad sysselsättning på arbetsmarknaden. 
I rapporten framkommer tre rekommendationer riktade till 
kommunstyrelsen: 

- Genomföra utvärdering och analys av genomförda insatser om de 
påskyndar individens etablering på arbetsmarknaden, 

- Analysera om verksamhetens resultat står i paritet med 
verksamhetens kostnad, samt  

- Se över behovet om analys och prognos behövs för att ta höjd för 
framtida kostnader i form av ekonomiskt bistånd. 

Revisionen önskar svar på dessa rekommendationer från kommunstyrelsen 
senast den 8 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 februari 2023 
Missiv – Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Anmälan av revisionsrapport om granskning 
av skolutveckling inom grundskolan 
Dnr 2023-00306 
Föredragande: - 

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 den 26 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge 
kommun granskat i syfte att belysa och bedöma hur långt 
skolorganisationen, och i synnerhet det lokala ledarskapet, kommit vad 
gäller insatser för en ökad måluppfyllelse. Om möjligt har 
kommunrevisionens ambition också varit att kunna lämna 
rekommendationer inom de granskade områdena. Granskningen har haft 
mellanstadieskolorna i fokus. 
I rapporten framkommer tre rekommendationer riktade till 
kommunstyrelsen: 

- Att inkludera förskolan inför att barnen börjar grundskolan, med vikt 
på lästräning, utbildning av föräldrar och vad som krävs av föräldrar i 
den svenska utbildningsmodellen. 

- Att kommunstyrelsen säkerställer ett fortsatt fokus på 
skolutvecklingen och därmed fortsättningsvis även når ut till personal 
i första linjen och därmed stöttar de utvecklingsinsatser som 
påbörjats. 

- Att kommunstyrelsen bistår de skolenheter som av olika anledningar 
inte kommit igång med sitt utvecklingsarbete på ett tillfredsställande 
sätt. 

Revisionen önskar svar på dessa rekommendationer från kommunstyrelsen 
senast den 8 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 februari 2023 
Missiv – Granskning av skolutveckling inom grundskolan 
Revisionsrapport – Granskning av skolutveckling inom grundskolan 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Anmälan av revisionsrapport om granskning 
av välfärdsbrottslighet och personlig assistans 
Dnr 2023-00307 
Föredragande: - 

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 den 26 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge 
kommun genomfört en förstudie avseende personlig assistans och intern 
kontroll för att minska risker för välfärdsbrott. 
Revisionen har initierat en dialog med verksamheten. Kommunrevisionen 
riktar följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

- Att stärka sin uppföljning av LSS/personlig assistans, 
- Att verksamheternas arbete med egenkontroll är tillfredsställande, 
- Att verksamheten identifierar risker i handläggningen och i 

verkställigheten samt 
- Att verksamhetens kunskaper kring välfärdsbrottslighet är 

tillräckliga. 
Revisionen önskar svar på dessa rekommendationer från kommunstyrelsen 
senast den 8 maj 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 februari 2023 
Missiv – Förstudie, välfärdsbrottslighet och personlig assistans 
Revisionsrapport – Förstudie, välfärdsbrottslighet och personlig assistans 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Val av ledamöter och ersättare i 
Göingebygdens trygga hem för mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2023-00310 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ledamöter och ersättare i Göingebygdens trygga hem utses enligt 

följande: 
Ledamöter 

- Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande 
- Johan Persson, ekonomichef 
- Björn Svensson, avdelningschef 

 
Ersättare 

- Göte Färm (SD) 
- Merete Tillman, kommundirektör 
- Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 
- Uppdragen gäller under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun ska utse styrelseledamöter och ersättare i 
Göingebygdens trygga hem. 
Göingebygdens trygga hem är en förening som har stiftats av Östra Göinge 
kommun samt Riksbyggen. Föreningens mål är att utveckla äldreboendena i 
Östra Göinge kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 februari 2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Maria.Parmberg@riksbyggen.se 
Hemsidan 
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§ 25 Val av lekmannarevisorer i Göingebygdens 
trygga hem under mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023-00299 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ingela Frid (M) utses till lekmannarevisor i Göingebygdens trygga 

hem. 
- Staffan Eriksson (S) utses till lekmannarevisorersättare i 

Göingebygdens trygga hem. 
- Uppdragen gäller under mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdraget att utse lekmannarevisorer för de bolag, 
stiftelser och ekonomiska föreningar som Östra Göinge kommun äger helt 
eller delvis, baserat på bestämmelser i bolagsordningar och stadgar. 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 Val av lekmannarevisorer i Göingehem AB 
under mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023-00298 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Staffan Eriksson (S) utses till lekmannarevisor i Göingehem AB. 
- Jerker Kjellberg (M) utses till lekmannarevisorersättare i Göingehem 

AB. 
- Uppdragen gäller för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt bolagsordningen utse en lekmannarevisor 
och en lekmannarevisorersättare i Göingehem AB. 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 Val av lekmannarevisorer i Östra Göinge 
Renhållnings AB under mandatperioden 2023-
2026 
Dnr 2023-00297 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Jerker Kjellberg (M) utses till lekmannarevisor i Östra Göinge 

Renhållnings AB. 
- Staffan Eriksson (S) utses till lekmannarevisorersättare i Östra 

Göinge Renhållnings AB.  
- Uppdragen gäller för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun ska enligt bolagsordningen 
utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorersättare i Östra Göinge 
Renhållnings AB. 
 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(22) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-02 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    896380D14FC760B87676D6B97

27FFBA4D6E6FCEF4F 
 

 

§ 28 Val av lekmannarevisorer i Kommunens 
stiftelser under mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023-00302 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ingela Frid (M) utses till lekmannarevisor i Kommunens stiftelser. 
- Jerker Kjellberg (M) utses till lekmannarevisorersättare i 

Kommunens stiftelser. 
- Uppdragen gäller under mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens stiftelser ska enligt stiftelselagen ha en lekmannarevision precis 
som de kommunala bolagen. 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående personer till uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-02 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    896380D14FC760B87676D6B97

27FFBA4D6E6FCEF4F 
 

 

§ 29 Val av lekmannarevisorersättare i Trygghets- 
och räddningscentralen under mandatperioden 
2023-2026 
Dnr 2023-00300 
Föredragande: Ademir Salihovic 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Ingela Frid (M) utses till lekmannarevisorersättare i Trygghets- och 

räddningscentralen. 
- Uppdraget gäller under mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Trygghets- och räddningscentralen har beslutat att Hässleholms 
kommun bör utse en lekmannarevisor för räkenskapsåret 2023-2026 samt att 
Östra Göinge kommun bör utse lekmannarevisorersättare för motsvarande 
period. 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående revisor till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-02 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    896380D14FC760B87676D6B97

27FFBA4D6E6FCEF4F 
 

 

§ 30 Val av lekmannarevisorersättare i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM) 
under mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023-00301 
Föredragande: - 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Esbjörn Svensson (C) utses till lekmannarevisorersättare i 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM). 
- Uppdraget gäller under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun ska utse en 
lekmannarevisorersättare i Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(FINSAM). 
Kommunrevisionen har nominerat ovanstående revisor till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2023 
Protokoll Kommunrevisionen, 2023-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(22) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-02 
 
 

 

Justerandes signatur Digital underskrift Utdragsbestyrkande 
    896380D14FC760B87676D6B97

27FFBA4D6E6FCEF4F 
 

 

§ 31 Meddelanden till Kommunfullmäktige i mars 
2023 
Dnr 2023-0005518 
Föredragande: - 

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 31 januari 2023 
Inkomna synpunkter, januari 2023 
Budget- och skuldsanering, redovisning 2022 
Konsumentvägledning, statistik 2022 
Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse, God och nära vård - 
En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 
SBVT - Ekonomisk redovisning, december 2022 
Ej verkställda beslut IFO kvartal 3 2022 
Ej verkställda beslut IFO kvartal 4 2022 
Ej verkställda beslut ÄO kvartal 3 2022 
Ej verkställda beslut ÄO kvartal 4 2022 
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