
 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 18:30 – 18:55  

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Mats Ernstsson (C) 
Ann-Britt Olsson (S) 
  

Tjänstemän: 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Nämndsekreterare, Amanda Svensson  

Utses till justerare Ingmar Bernthsson (S) och Carl Bejvel (SD)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag den 18 februari 2022, klockan 13.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
1–18 

 Robin Skoglund (via Marit Löfberg)   
 
 Ordförande   
 Dag Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Ingmar Bernthsson (S) Carl Bejvel (SD)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2022-02-14  

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-20 Datum då anslaget tas ned 2022-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund (via Marit Löfberg)   
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Närvarolista 
Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Marika Bjerstedt (S) Michael Svensson (S) 
Carl Bejvel (SD)  
Niklas Larsson (C)  
Lars-Anton Ivarsson (M)  
Daniel Landin (S)  
Jan Kornemalm (SD) Tom stol 
Agneta Malm (S)  
Jimmy Ekborg (C) Magnus Augustsson (C) 
Sonja Svenle-Pettersson (M)  
Maria Owiredu (KD)  
Hans Persson (SD)  
Tommy Augustsson (S)  
Ingmar Bernthsson (S)  
Lotte Melin (C)  
Ewa Bejvel (SD) Tom stol 

Lage Frej (M)  
Maria Reimer (S) Kjell Nilsson (S) 
Jörgen Nilsson (SD)  
Maria Ernstsson (S)  
Eva Bendz Johansson (C)  
Marie Winther (V)  
Yvonne Strömberg (S)  
Lars-Erik Svensson (M)  
Johan Nilsson (SD) Tom stol 
Erling Persson (L)  
Nathalie Folkunger-Hellqvist (S)  
Anderas Andersson (KD)  
Ulla Ekdahl (C) Ingvar Andrén (C) 

Kristof Pall (SD)  
Karin Augustsson (S)   
Dag Ivarsson (M)  
Mikael Roslund (SD)  
Johnny Ahlqvist (S)  
Ida Gustafsson (C)  
Sandra Bahceci (S) Leif Wallenborg (S) 
Jonas Matsson (SD)  
Kevin Fager (M) Roy Svensson (M) 
Henry Nilsson (C)  
Arne Gustavsson (S)  
Håkan Carlsson (SD) Tom stol 

Fahrudin Fajko-Zulfic (S) Maritha Forsberg (S) 
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Ärendelista 
 
§ 1 Upprop och protokollets justering 

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 3 Anmälningar 

§ 4 Information 

§ 5 Frågestund 

§ 6 Svar på medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda 

§ 7 Medborgarförslag - Handikappanpassning och LED-belysning utav 
promenadstråket runt Hjärtasjön 

§ 8 Medborgarförslag - TV-apparater i rum på äldreboenden  

§ 9 Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget  

§ 10 Återrapportering medborgarförslag perioden 2021-01-01 - 2021-06-
30 

§ 11 Handlingsprogram räddningstjänsten 

§ 12 
Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt LSO (lag om 
skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva 
varor) 

§ 13 Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 

§ 14 Avveckling Osby Nova 

§ 15 Revidering av reglemente Osby kommuns nämnder mandatperioden 
2019 - 2022 
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§ 16 Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige och 
ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden - Kevin Fager (M) 

§ 17 Val av ersättare i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
ÖGRAB efter Anneli Sebbe (S) 

§ 18 Val av revisor i kommunrevisionen efter Jan Nilsson (S) 
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§ 1 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunfullmäktige utser Ingmar Bernthsson (S) och Carl Bejvel (SD) till 
justerare, som tillsammans med ordförande Dag Ivarsson (M) justerar da-
gens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justering äger rum fredag den 18 februari 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 3 
Anmälningar 
KS/2021:397   616 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Inkomna anmälningar, godkänns 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande anmälningar inkommit: 
 
Rapport ”Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning” inkommen 20 januari 2022 från E&Y. 
 
Missiv ”Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till själv-
försörjning”, daterad den 18 januari 2022 från kommunrevisionen. 
 
Rapport ” Granskning av bolagsstyrelsernas följsamhet till ägardirektiv” 
inkommen den 20 januari 2022 från E&Y. 
 
Missiv ” Granskning av bolagsstyrelsernas följsamhet till ägardirektiv”, 
daterad den 18 januari 2022. 
 
Rapport ”Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan”, 
från E&Y. 
 
Missiv ”Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan” 
daterad den 18 januari 2022 från kommunrevisionen. 
 
Rapport ” Uppföljning av granskningar 2019”, inkommen den 27 december 
2021 från E&Y. 
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§ 4 
Information 
 

- Ingen information ges på sammanträdet. 
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§ 5 

Frågestund 

 
 
 
Fråga 1. 
 
Andreas Andersson (KD) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordfö-
rande Dag Ivarsson (M): 
 
Hur går det till när medborgarförslag och motioner bereds innan kommun-
fullmäktige? Stäms det av med den nämnd som får uppgiften att tidsramen 
är rimlig, eller sätts tiden genom en fast tidsintervall, det även om frågan i 
sig kräver en längre utredning eller om arbetsbelastning inom just den för-
valtningen för stunden är hög. Vi i Kristdemokraterna fick vänta flera må-
nader extra på våra svar gällande de senaste motionerna, vilket hade varit 
helt ok om det hade flaggats om saken på förhand.  
 
Dag Ivarsson (M) svarar att behandling av motioner och medborgarförslag 
regleras i kommunallagen och Osby kommuns arbetsordning. I Osby finns 
det en praxis att motioner och medborgarförslag brukar få en behandlingstid 
på två månader för att avgöra om motionen/medborgarförslaget ska bifallas, 
avslås eller anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Ställda frågor är besvarade och frågestunden anses därmed avslutat 
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§ 6 
Svar på medborgarförslag - Belysning i parken 
Ollonskogen i Lönsboda 
KS/2021:105   331 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Bifalla medborgarförslaget, enligt tjänsteskrivelsen ”Medborgaför-
slag – Belysning i Ollonskogen i Lönsboda”, daterad den 15 decem-
ber 2021, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och 
mark- och exploateringschef Jan Lindeberg. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen 2021-04-06, föreslår Camilla Svensson att 
Ollonskogen i Lönsboda ska kompletteras med mer belysning. 
Osby kommun instämmer i att mer belysning behövs i Ollonskogen. Då det 
inte finns resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs 
ständigt prioriteringar. Projektet läggs med i planeringen och förväntas ge-
nomföras inom en femårsperiod. Under våren 2022 kommer en inventering 
av hela gatubelysningsnätet i Osby kommun att genomföras. Brister fast-
ställs, prioriteras och projekten redovisas i en detaljerad femårsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 19. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-15, § 143. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-11-29, § 123  
§ 123. 
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda”, daterad den 15 december 2021, från trafik- och gatuingenjör 
Tomislav Kljucevic och mark- och exploateringschef Jan Lindeberg. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 3 maj 2021, § 46. 
Skrivelse ”Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i Löns-
boda”, inkommen den 6 april 2021, från Camilla Svensson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 7 
Medborgarförslag - Handikappanpassning och LED-
belysning utav promenadstråket runt Hjärtasjön  
KS/2022:14   820 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 3 januari 2022 remitteras till sam-
hällsbyggnadsnämnden som i samråd med kultur- och fritidsenheten 
utreder om ärendet ska bifallas, avslås eller anses besvarat. 
 

- Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
juni 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen 3 januari 2022 föreslår förslagsställaren att 
promenadstråket vid Hjärtasjön handikappanpassas och kompletteras med 
LED-belysning. 
 
Beslutsunderlag   
Medborgarförslag ” Handikappanpassning och LED-belysning utav prome-
nadstråket runt Hjärtasjön” inkommen den 3 januari 2022 från Jonas Nils-
son. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsenheten 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
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§ 8 
Medborgarförslag - TV-apparater i rum på 
äldreboenden 
KS/2022:39   730 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommit den 24 januari 2022 översänds till 
hälsa- och omsorgsnämnden för utredning om medborgarförslaget 
ska bifallas, avslås eller anses besvarat och beslut. 
 

- Medborgarförslaget ska vara besvarat senast den 30 april 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 24 januari 2022 föreslår förslagsställaren 
att samtliga rum på Rönnebacken ska ha en TV-apparat. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ”TV-apparater i rum på äldreboende”, inkommen den 24 
januari 2022 från Eva Hermansson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Hälsa- och omsorgsnämnden 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
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§ 9 
Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget 
KS/2022:20   026 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommit den 5 januari 2022 översänds till kom-
munstyrelsen i samråd med HR-enheten, för utredning om medbor-
garförslaget ska bifallas, avslås eller anses besvarat och beslut. 
 

- Medborgarförslaget ska vara besvarat senast den 30 april 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 5 januari 2022 förslår förslagsställaren 
att friskvårdsbidraget i Osby kommun ska höjas. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ”Höj friskvårdsbidraget ” inkommen den 5 januari 2022 
från Anne Berg. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
HR-enheten 
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§ 10 
Återrapportering medborgarförslag perioden 2021-01-
01 - 2021-06-30 
KS/2021:354   000 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns 

Barnkonsekvensanalys  
Ärendet berör inte barn.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information 
om  
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kom-
munfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 192 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 127 
 
Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 
2021 ", daterad den 9 november 2021, från kommunsekreterare Robin Skog-
lund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson  
 
Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, no-
vember", daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
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§ 11 
Handlingsprogram räddningstjänsten 
KS/2021:379   160 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Handlingsprogram 2022-2025 enligt lagen om skydd om olyckor, 
från räddningschef Johan Wendt, antas 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till räddningsin-
satser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ Lag om skydd mot olyckor (LSO). 
Exempel på sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, utsläpp av far-
ligt ämne, drunkning och översvämning. Riskerna i kommunen har identifi-
erats och analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna risk-
bilden har sedan använts som grund för hur man prioriterar och sätter upp 
mål, planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken rädd-
ningstjänstförmåga som krävs för att genomföra räddningsinsatser. Ambit-
ionen är att handlingsprogrammet ska vara lättillgängligt för både medarbe-
tare såväl som medborgare. Handlingsprogrammet är upprättat enligt före-
skriven struktur och innehåll i ”Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1)”.  
Den största skillnaden i förhållande till tidigare handlingsprogram är att nu 
ligger fokus mer på Räddningstjänstens hantering av Skydd mot olyckor, 
inte som tidigare övriga kommuners verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 8  
 
Tjänsteskrivelse ” Handlingsprogram räddningstjänsten”, från räddnings-
chef Johan Wendt. 
 
Skrivelse ” Handlingsprogram enligt lagen om skydd om olyckor, från 
räddningschef Johan Wendt. 
 
Skrivelse” Yttrande angående nytt handlingsprogram för Osby kommun” 
inkommen den 7 december 2021 från brandingenjör Kristianstad kommun 
Johan Nilsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningschef, Johan Wendt 
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§ 12 
Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt 
LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om 
brandfarliga och explosiva varor) 
KS/2022:13   003 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Förslag till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt 
LSO och LBE, antas och börjar att gälla från och med den 1 mars 
2022.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om taxor inom räddningstjäns-
tens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för till-
syn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under de 
senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens 
område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan räddnings-
tjänsten Osby och Hässleholm och förändrad handläggningsprocess för till-
syn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion av ny taxa är befogad.  

Räddningstjänsten har därför tagit fram ett nytt taxeförslag. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 9. 

Tjänsteskrivelse ” Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt 
(LSO) lag om skydd mot olyckor och (LBE) lag om brandfarliga och explo-
siva varor”, daterad den 4 januari 2022 från räddningschef Johan Wendt och 
kommundirektör Petra Gummeson. 

Skrivelse ” Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO 
och LBE” daterad den 4 januari 2022. 
  
Skrivelse ”Taxa för tillsynsbesök tillståndsprövning samt godkännande av 
föreståndare och deltagare för explosiv vara” daterad den 4 januari 2022 
från räddningstjänsten. 
 
Jämförelse räddningstjänsttaxa 2021-2022 
 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
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§ 13 
Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar 
KS/2021:361   000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson utses till ansvarig ut-
givare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på 
www.youtube.se.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på Osby kommuns kanal 
på www.youtube.se. Direktsändningar över internet omfattas av den så kal-
lade webbsändningsregeln i 1 kap. 3 § 2 st. YGL. Regeln omfattar sänd-
ningar av program som riktar sig till allmänheten där starttidpunkten och 
innehållet inte kan påverkas av mottagaren, det vill säga direktsändningar 
och tablåsändningar (förinspelade ”livesändningar”). Enligt 2 kap. 2 § radio- 
och TV-lag (2010:696) ska den som bedriver sändningsverksamhet som det 
inte kräver tillstånd enligt den lagen anmäla sändningen hos MPRT.  

Av 4 kap. 1 § YGL följer att ansvarig utgivare ska utses. Enligt 3 kap. 13 § i 
lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-
frihetsgrundlagens områden ska den som utser en ansvarig utgivare i andra 
trådsändningar än de som avses i 12 § samma lag anmäla vem som utsetts 
till MPRT. Direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden är såd-
ana sändningar som omfattas av ovanstående bestämmelser. Det är därför 
nödvändigt att anmäla dessa till MPRT.  

Ansvarig utgivare är enligt 6 kap. 1 § YGL ansvarig för yttrandefrihetsbrott 
som begås i sändningen. Det följer dock av sakens natur att en ansvarig ut-
givare inte på förhand kan kontrollera vad en ledamot kommer att yttra i 
talarstolen. Här finns dock ett betydelsefullt undantag 1 kap. 16 § YGL. 
Undantaget innebär framförallt att i direktsändningar från så kallade dags-
händelser är ansvarig utgivares ansvar begränsat, det är istället är den som 
yttrar något som själv bär risken för att straffas för det. Sändningar från 
kommunfullmäktige har i flera beslut från Justitiekanslern (JK) ansetts vara 
dagshändelser. 

I frågan om vem som ska vara ansvarig utgivare så måste det vara någon 
som har den befogenhet som krävs enligt 4 kap. 3 § YGL. Det ter sig natur-
ligt att det är kommunfullmäktiges ordförande som är närmast den rollen, på 

http://www.youtube.se/
http://www.youtube.se/
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grund av dennes ställning bör alltså ordföranden bli utsedd till ansvarig ut-
givare. Enligt 4 kap. 3 § YGL ska den ansvariga utgivaren ha möjlighet att 
bestämma över sändningens innehåll så att ingenting förs in mot hans eller 
hennes vilja. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 11 

Tjänsteskrivelse ” Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsänd-
ningar”, daterad den 16 november 2022 från kommunjurist Christian Sones-
son och administrativ chef Johanna Lindhe. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunjurist, Christian Sonesson 
Dag Ivarsson 
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§ 14 
Avveckling Osby Nova 
KS/2021:269   000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Osby kommun beslutar att avveckla det kommunala bolaget Osby 
Nova AB. 

- Bolagets tillgångar ska överlåtas till kommunen. 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, genomföra avveckl-
ingen. 

- Innan bolaget avvecklas ska namnbyte ske och nuvarande bolags-
namn ”Osby Nova” varumärkesskyddads. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina 
kommunala bolag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt 
bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-
regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till 
gagn för näringslivet.  

Bolaget har varit vilande i ett antal år och diskussion har därför förts om att 
avveckla bolaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2021 att ge kom-
munstyrelseförvaltningen i uppdrag att beslutsunderlag och tidplan för av-
veckling av bolaget. 

Finansiering 
Kostnaden för avveckling av bolaget föreslås finansieras via likvida medel 
som finns i Osby Nova AB 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 13. 

Tjänsteskrivelse ”Avveckling av Osby Nova AB”, daterad den 4 januari 
2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 95. 
 
Kommunfullmäktiges 2013-12-16, § 176. 
 
Årsredovisning Osby Nova 2020 
 
Bolagsordning Osby Nova 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
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§ 15 
Revidering av reglemente Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019 - 2022 
KS/2021:57   003 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Förslag till reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperi-
oden 2019-2022 antas.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunal väghållningsmyndighet. 
Förtroendevalda ska kunna utses till firmatecknare för nämnden. Föreslagna 
ändringar är i övrigt markerade med gul överstrykning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-26, § 20. 
 
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022”, daterad den 21 januari 2022 från kommunju-
rist Christian Sonesson och administrativ chef Johanna Lindhe. 
 
Förslag på reglemente, daterad den 21 januari 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist, Christian Sonesson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
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§ 16 
Begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i hälsa- och 
omsorgsnämnden - Kevin Fager (M) 
KS/2022:10   006 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Kevin Fager (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda-
mot i kommunfullmäktige. 

- Ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Skåne begärs för ny ledamot 
efter Kevin Fager (M). 

- Kevin Fager (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät-
tare i hälsa- och omsorgsnämnden. 

- Efter Kevin Fager (M) utses Iija Augustsson (M) till ny ersättare i 
hälsa- och omsorgsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 13 januari 2022 begär Kevin Fager (M) att bli 
entledigad från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersät-
tare i Hälsa- och omsorgsnämnden. Ärendet handlar om fyllnadsval i hans 
ställe. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 13 januari 2022 från 
Kevin Fager. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Skåne 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Kevin Fager 
Iija Augustsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
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§ 17 
Val av ersättare i kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och ÖGRAB efter Anneli 
Sebbe (S) 
KS/2021:10   006 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Efter Anneli Sebbe (S) utses Yvonne Strömberg (S) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

- Efter Anneli Sebbe (S) utses Tommy Augustsson (S) till ny ersättare 
i ÖGRAB. 

- Ny ersättare i kommunstyrelsen utses vid ett senare tillfälle 
 
Sammanfattning av ärendet  
I skrivelse inkommen den 17 november 2021 begär Anneli Sebbe (S) bli 
entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, sam-
hälls-byggnadsnämnden och ÖGRAB:s styrelse.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse "Begäran om entledigande", daterad den 17 november 2021 från 
Annelie Sebbe. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tommy Augustsson 
Yvonne Strömberg 
ÖGRAB 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
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§ 18 
Val av revisor i kommunrevisionen efter Jan Nilsson 
(S) 
KS/2021:10   006 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Ny revisor efter Jan Nilsson (S) utses vid ett senare tillfälle. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 beviljades 
Jan Nilsson (S) entledigande från sitt uppdrag som revisor i kommunrevis-
ionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
 
 

 


