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Tid och plats: 

 

Onsdag den 8 mars 2017, klockan 15:00 – 17:25 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Siv Larsson (M) 

Lars Lindbom (C), tjänstgörande ersättare 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Percy Eriksson (L) 

Elisabeth Johansson (MP), tjänstgörande ersättare 

Lena Dahl Wahlgren (S) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Bo Lätt (S), tjänstgörande ersättare 

Roland Nilsson (V), tjänstgörande ersättare 

Conny Karlsson (SD) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

  

Ersättare: Martin Skagerholm (M), (§§ 38-61) 

Carl Nilsson (KD), (§§ 38-61) 

Hansson Emma (L), (§§ 38-61) 

Elisabeth Johansson (MP), (§§ 38-61) 

Pethra Wagnell (-), (§§ 38-61) 

 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (§§ 38-61) 

Mikael Torberntsson, stabschef (§§ 38-61) 

Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 38-61) 

Ulla Wram, VO-chef Familj och utbildning (§§ 39-40) 

Anna-Lisa Simonsson, VO-chef Hälsa och omsorg (§§ 39-40) 

Cecilia Flood, VO-chef Inflyttning och arbete (§§ 39-40) 

Tommy Johansson, utredare (§§ 38-39) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 38-39) 

Anders Siversson, plan- och byggchef (§§ 38-39) 

Kenneth Liedman, utredare (§§ 38-39) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson 

  

Justeringens utförande Fredagen den 10 mars 2017 kl. 08:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

38 - 65 

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Anders Bengtsson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-10 

Datum då anslaget tas ned 2017-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Årsredovisningar för de kommunala bolagen (14:00 – 14:45) 
 Göingehems ordförande Jerker Westdahl samt VD Henrik Loveby föredrar 

Göingehems årsredovisning för 2016, 

 SBVT:s VD Per Fremark föredrar SBVT:s årsredovisning för 2016, 

 Ekonomichef Oscar Nilsson föredrar ÖGRAB:s årsredovisning för 2016. 
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§ 38 
 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00395 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra samråd kring 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna anta riktlinjer 

för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall utgöra underlag för planeringen 

enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är också ett viktigt 

strategiskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.   

 

I förvaltningen har, som grund för ärendets politiska beredning, tagits fram ett fakta- och 

analysunderlag som beskriver situationen och förutsättningarna på bostadsmarknaden i 

kommunen. Den politiska beredningen har innefattat workshops och diskussioner i 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, Kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därefter 

har Kommunstyrelsens ledningsutskott med utgångspunkt i framförda synpunkter givit 

förvaltningen närmare vägledning för att ta fram ett förslag avseende innehåll och struktur för 

de politiska riktlinjerna. Avsikten är nu att Kommunstyrelsen ska besluta om samråd kring 

det förslag som föreligger vid dagens sammanträde. Enligt lag skall Länsstyrelsen, region 

Skåne och berörda kommuner ges tillfälle att yttra sig under samrådet. Under samrådstiden 

kommer det även att finnas möjlighet för de politiska partierna i kommunen att komma med 

ytterligare synpunkter på förslaget. Avsikten är att förslag till Riktlinjer för 

bostadsförsörjningen skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut i maj 2017. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-03-06 

 Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun 2017-2025 

 Bilaga: Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun, Fakta 

och analysunderlag 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef, stabschef 
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§ 39 
 

Yttrande över vägplan för anläggning och ombyggnad av väg 
19, delen Bjärlöv-Broby 
Dnr: KS 2015/00091 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt ledningsutskott att fatta beslut om yttrande över 

utställd vägplan för anläggning och ombyggnad av väg 19, delen Bjärlöv-Broby. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket ställer under tiden mellan den 27 februari 2017 och den 24 mars 2017 ut 

vägplanen för anläggning och ombyggnad av väg 19, delen Bjärlöv-Broby, för kungörande 

och granskning. Synpunkter på planen med miljökonsekvensbeskrivning ska ha inkommit till 

Trafikverket senast den 24 mars 2017. 

 

Vägplanen är ett resultat av flera års utredningsarbete, samrådsförfaranden och dialogmöten 

med kommuner och allmänhet. Planens förhållanden och utgångspunkter är därför i huvudsak 

väl kända för Östra Göinge kommun. Då underlaget är mycket omfattande bedömer 

verksamhetsområdet det inte möjligt att ta fram ett färdigt förslag till yttrande till 

Kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2017. Därav föreslås att Kommunstyrelsen 

delegerar till sitt ledningsutskott att besluta om ett förslag till yttrande som tas fram till 

ledningsutskottets sammanträde den 15 mars 2017. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-03-01 

 Muntlig föredragning av vägplan 
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§ 40 
 

Årsredovisning 2016 
Dnr: KS 2017/00088 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive 

koncernredovisning (sammanställd redovisning) för 2016 och överlämnar den till 

revisorerna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat för Östra Göinge kommun är 26,7 miljoner kronor jämfört med 43,5 miljoner 

kronor föregående år, vilket är 11,8 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelserna består i 

huvudsak av: 

 Verksamheternas avvikelser    +5,0 miljoner kronor, 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag +44,9 miljoner kronor, 

 Pensionskostnader    -43,6 miljoner kronor,  

 Reavinster     +4,4 miljoner kronor. 

 

Med det ekonomiska resultatet är det möjligt att avsätta 6,6 miljoner kronor till 

resultatutjämningsreserven. 

 

Verksamheterna uppvisar ett resultat på 5,0 miljoner kronor. De stora avvikelserna finns i 

verksamheterna Hälsa och omsorg (-10,9 miljoner kronor) och Kommunchef (+13,8 miljoner 

kronor). 

 

Investeringarna uppgick under 2016 till 69,0 miljoner kronor, att jämföra med föregående år 

då utfallet var 64,0 miljoner kronor. Budgeten var 128,4 miljoner kronor. De största 

investeringarna under året var Byarna Hanaskog samt renovering av badhuset i Broby. Alla 

projekt finansierades med egna medel och ingen nyupplåning gjordes under året. 

 

Mål och resultatplanen för 2016-2019 följs upp för första gången i årsredovisningen för år 

2016. En prognos över den förväntade måluppfyllelsen är gjord, tillsammans med en analys 

måluppfyllelsen samt de aktiviteter som planerats för att uppnå måluppfyllelsen. 30 av de 

planerade 32 aktiviteterna har genomförts och prognosen för måluppfyllelsen är god. 

 

Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög i förhållande till många andra kommuner. Målet på 

95 % frisknärvaro nås nästan då siffran är 94,39 %. Detta att jämföra med 94,34 % 

föregående år. 
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Koncernredovisningen består av kommunens helägda bolag Göingehem AB, Ceiss AB, AB 

Östra Göinge Fastigheter nr 1 samt de delägda bolagen Östra Göinge Renhållnings AB och 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB. IT-kommuner i Skåne AB bildades under året men har inte 

startat upp sin kompletta verksamhet förrän den1 januari 2017 och därför inte del av 

koncernredovisningen. Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB såldes den 1 december 

2016 och är därmed inte heller del av koncernredovisningen. Kommunkoncernens resultat 

uppgår till 35,8 miljoner kronor, att jämföra med 46,1 miljoner kronor år 2015. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-01-18 

 Årsredovisning 2016 

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 15 
 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 41 
 

Återanvisning av 2016 års investeringsprojekt 
Dnr: KS 2017/00222 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återanvisa 59 900 000 kronor från 2016 års 

investeringsprojekt till år 2017 enligt sammanställningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har begärt återanvisning avseende 2016 års investeringsprojekt med totalt 

59 900 000 kronor, till år 2017.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-01-31 

 Sammanställning över begärda återanvisningar av 2016 års investeringsprojekt 

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 9 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 42 
 

Uppföljning av intern kontroll 2016 
Dnr: KS 2016/00217 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016 

och överlämnar den till Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för år 2016 ska uppföljningar göras inom 

kontrollområdena synpunktshantering, SFI, överförmyndare, stöd och omsorg, hemtjänsten 

samt ekonomi – upphandling. Rapporter för respektive område enligt den interna 

kontrollplanen bifogas detta ärende. Totalt sett bedöms den interna kontrollen vara god. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, 2017-01-18 

 Uppföljning SFI 

 Uppföljning Stöd och omsorg 

 Uppföljning Hemtjänsten 

 Uppföljning Ekonomi – upphandling 

 Uppföljning Synpunktshantering & Överförmyndaren  

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 8 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 43 
 

Köp av fastigheterna Ekbacken 2-4 samt Ekbacken 7-9 
Dnr: KS 2017/00244 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att köpa fastigheterna Ekbacken 2-4 samt Ekbacken 7-9 

för en köpeskilling av 1 500 000 kr, i enlighet med förslag till köpekontrakt.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde samhällsbyggnad har fört diskussioner med Broby Lutherska 

Missionsförening gällande köp av föreningens fastigheter Ekbacken 2-4 samt Ekbacken 7-9. 

Fastigheterna är centralt belägna i Broby och omfattar totalt ca 5 600 m
2
 . Fastighetsenheten 

bedömer att det så kallade Missionshuset kan byggas om och väl lämpa sig för kommunal 

verksamhet. Marken är detaljplanelagd för bostadsändamål och kan till del bebyggas med till 

exempel marklägenheter. En del av marken används redan idag genom avtal med föreningen 

som allmän parkeringsplats, främst för att tillgodose behov kopplade till Lindgårdens 

verksamhet.  

 

Missionsföreningen har låtit göra en värdering av objektet genom oberoende värderingsman. 

Föreningen värnar Missionshuset som en viktig kulturbyggnad i Broby och ser kommunen 

som en lämplig köpare för att säkra husets bevarande. Försäljningspriset är satt med dessa 

utgångspunkter. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunen köper fastigheterna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-02-03 

 Förslag till köpekontrakt 

 Kartskiss med utmärkning av Ekbacken 2-4 samt Ekbacken 7-9 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 44 
 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Dnr: KS 2017/00095 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM). 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att godkänna uppföljning av SAM 2016. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse HR & Digital utveckling, 2017-02-01 

 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 14 
 

Beslutet skickas till: 

Katarina Brännlund 
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§ 45 
 

Verksamhetsberättelse för kommunarkivet 2016 
Dnr: KS 2017/00042 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska bedöma verksamhetsberättelsen för kommunarkivet varje år. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-01-18 

 Verksamhetsberättelse, 2017-01-09 

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 10 
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§ 46 
 

Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet 
Dnr: KS 2017/00195 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandlingen för en tillfällig beredning om 

jämställdhet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har tagit fram ett förslag att tillsätta en till-

fällig beredning inom området jämställdhet inom kommunens ansvarsområden. Sakområdet 

kring jämställdhet ska belysas för att därigenom leda till aktiviteter som höjer kvaliteten i 

bemötande och service riktat till göingeborna. Målet är att uppnå och bibehålla ett jämställt 

bemötande och en samhällsservice utan osakliga skillnader i fördelning av resurser på grund 

av kön. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2017-01-30 

 Uppdragshandling för tillfällig beredning om jämställdhet 

 Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, 2017-01-27 

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 12 
 

Beslutet skickas till: 

Tillfällig beredning om jämställdhet 
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§ 47 
 

Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av 
översiktsplan för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2017/00196 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige fastställer uppdragshandlingen för en tillfällig beredning för 

aktualisering av översiktsplanen för Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall enligt plan och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfat-

tar hela kommunen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön i kommunen. Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark- och vat-

tenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. 

För att vara vägledande vid beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken 

måste översiktsplanen vara aktuell. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som 

ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenan-

vändning och hushållning med naturresurser. Kommunfullmäktige skall därför minst en gång 

under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 

§ PBL. Östra Göinges nuvarande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i september år 

2012, d.v.s. under förra mandatperioden, varför en aktualisering måste ske under innevarande 

mandatperiod.  

 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning föreslår mot denna bakgrund att det tillsätts en 

särskild tillfällig beredning med uppdrag att politiskt leda och förankra arbetet med att 

aktualisera Östra Göinge kommuns översiktsplan hos medborgare, politiska partier och 

övriga berörda intressenter och myndigheter. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad 2017-01-30 

 Uppdragshandling för tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan. 

 Protokoll från fullmäktiges planeringsberedning, 2017-01-27 

 Ledningsutskottets förslag 2017-02-22 § 13 
 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschefen 

Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplanen 
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§ 48 
 

Maxtaxa äldreomsorgen 2017 
Dnr: KS 2017/00109 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige beslutar att högkostnadsskyddet (maxavgiften) för hemtjänst, 

dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård fastställs till en tolftedel av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

 Högkostnadsskyddet (maxavgiften) för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 

hyreslagen fastställs till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 

 

 Hemtjänsttaxan fastställs till: 

Insats  Avgift 

Nivå 1 en tolftedel av 49,80% * 0,5392 * prisbasbeloppet 

Nivå 2 en tolftedel av 63,25% * 0,5392 * prisbasbeloppet 

Nivå 3 en tolftedel av 84,00% * 0,5392 * prisbasbeloppet 

Nivå 4 en tolftedel av 98,55% * 0,5392 * prisbasbeloppet 

Nivå 5 en tolftedel av 100,00% * 0,5392 * prisbasbeloppet 

 

 Beslutet ska gälla fr.o.m. 1 april 2017. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen i kraft. Den innebär att den 

enskildes avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård per 

månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet mot tidigare en 

tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Den enskildes avgifter för bostad i särskilt boende 

per månad får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 

för 2017 är 44 800 kr. I samband med denna förändring minskar även staten sina anslag till 

kommunerna i systemet för kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp som 

intäkterna beräknas öka med. 

 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar avslag på omsorgs- och utbildningsutskottets förslag och 

föreslår att maxtaxan lämnas oförändrad. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller omsorgs- och 

utbildningsutskottets förslag. 
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Reservationer 
Sven-Arne Persson, Bo Lätt, Lena Dahl Wahlgren och Anders Bengtsson (alla S) och Roland 

Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och Intern service 2017-01-20 

 Omsorgs- och utbildningsutskottets förslag 2017-02-22 § § 8 

 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 

Inga-Britt Tedevall 
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§ 49 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande polishandräckning, överklaganden, bistånd i 
hemmet och upphandling den 8 mars 2017 
Dnr: KS 2017/00006 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning, daterad den 20 

februari 2017. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras gällande ett antal redaktionella fel 

och ges en tydligare mall. Fem förändringar i själva delegationens sakinnehåll behöver också 

göras på rekommendation från förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 februari 2017 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 20 februari 2017 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 50 
 

Val av ersättare efter Marie-Louise Fredin (KD) i 
Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott 
Dnr: KS 2017/00167 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen utser Carl Nilsson (KD) till ersättare i Kommunstyrelsens 

omsorgs- och utbildningsutskott fr o m den 10 mars 2017. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsens omsorgs- och 

utbildningsutskott efter Marie-Louise Fredin (KD). 

Kristdemokraterna har nominerat Carl Nilsson (KD),  till ersättare 

i Kommunstyrelsens omsorg- och utbildningsutskott fr o m den 10 mars 2017. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-01-30 

 Kristdemokraternas nominering, 2017-01-16 
 

Beslutet skickas till: 

Carl Nilsson (KD) 

Lönekontoret 

Hemsidan 

Sekreterare OU 
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§ 51 
 

Val av ersättare i Kommunstyrelsens utskott efter Birthe 
Nilsson (S) 
Dnr: KS 2017/00273 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner Birthe Nilssons (S) avsägelse som ersättare i 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, ersättare i omsorg- och utbildningsutskottet samt 

som ersättare i individutskottet. 

 Kommunstyrelsen utser nedanstående personer till ersättare i Kommunstyrelsens 

utskott: 

Sven-Arne Persson, (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsens ledningsutskott, 

Bo Lätt(S) till ny ersättare Kommunstyrelsens omsorg- och utbildningsutskott, 

Daniel Petersén (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens individutskott. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Birthe Nilsson (S),  har avsagt sina uppdrag som ersättare i 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, ersättare i omsorg- och utbildningsutskottet samt som 

ersättare i individutskottet. 

 

Socialdemokraterna har nominerat Sven-Arne Persson (S), måkra till 

ersättare i Kommunstyrelsens ledningsutskott. 

 

Bo Lätt (S),  nomineras till ersättare i Kommunstyrelsens 

omsorg- och utbildningsutskott. 

 

Daniel Petersén (S),  nomineras till ersättare i Kommunstyrelsens 

individutskott. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-02-10 

 Birthe Nilssons avsägelse, 2017-02-08 

 Socialdemokraternas nominering, 2017-02-10 
 

Beslutet skickas till: 

Birthe Nilsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Bo Lätt (S) 

Daniel Petersen (S) 

Kommunsekreteraren 

Omsorg och utbildningsutskottets sekreterare 

Hemsidan 

Lönekontoret 
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§ 52 
 

Svar på medborgarförslag: Löparbana i kommunen 
Dnr: KS 2014/01049 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget anses besvarat med nedanstående yttrande. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Baraka Sebise om behovet av en löparbana i kommunen 

för att göra det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att uppleva sina drömmar om friidrott. 

 

Yttrande: 

Precis som förslagsställaren skriver så mår alla bra av sport och ur ett folkhälsoperspektiv är 

det viktigt att kommunen kan erbjuda en rik variation på fritidssysselsättningar för alla 

medborgare. 

Strategin En bra start i livet fastslår betydelsen av meningsfulla fritidssysselsättningars 

positiva påverkan på hälsan bland barn och unga. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla våra idrotts- och fritidsanläggningar.  

Idag finns en mångfald av olika anläggningar i kommunens som används av skola, föreningar 

och allmänhet. Idrottshallar, sim- och ishall, fotbollsplaner, golfbana, motocrossbana, 

utegym, motionsslingor med flera. 

Det finns inga planer på att anlägga en löparbana under nuvarande mål- och resultatplan som 

sträcker sig fram till och med år 2019. 

Under senaste åren har kommunen inom fritidsområdet satsat på en ny idrotts- och 

bowlinghall i Knislinge, rustat upp och moderniserat simhallen i Broby och kommande år 

kommer det att satsas på att renovera och utveckla våra friluftsbad i Glimåkra och Hanaskog. 

Kommunens planer och prioriteringar styr vilka utvecklingsinsatser och förbättringar som 

skall göras på kort och lång sikt inom till exempel utbudet av olika idrottsanläggningar. 

I detta arbete är det viktigt att lyssna in önskemål och synpunkter från föreningar och 

medborgare samt följa utvecklingen inom idrotts- och fritidsområdet. 

Förslagsställarens synpunkter ska beaktas i den framtida utvecklingen och planeringen av 

fritidsanläggningar i kommunen som ett möjligt område till förnyelse och breddning av 

utbudet av aktiviteter. 
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-02-24 
 

Beslutet skickas till: 

Baraka Sebise 

Jan Carlson, enhetschef Kultur och fritid 
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§ 53 
 

Svar på medborgarförslag: Stöd till "Projekt om fornminnen 
i Glimåkra socken" 
Dnr: KS 2014/00294 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget anses besvarat med nedanstående yttrande. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit från Bertil Häggman där förslagsställaren föreslår att 

kommunen skall ge stöd till att göra information tillgänglig om fornminnen i Glimåkra 

socken i databasen Europeana. 

 

Yttrande 

Redan idag är alla kända registrerade fornlämningar i Glimåkra socken lagrade i 

Riksantikvarieämbetets Fornsök.  En söktjänst som är öppen för alla och tillgänglig via 

Riksantikvarieämbetets hemsida och som uppdateras kontinuerligt med ny information. 

 

Ett möte med Bertil Häggman är inplanerat för att dels klargöra hur ett stöd i detta projekt 

kan se ut enligt förslagsställaren och dels vilka alternativ som finns att eventuellt stötta 

projektet inom förvaltningens uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag 

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, 2017-02-24 
 

Beslutet skickas till: 

Bertil Häggman 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 26/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 
 

Svar på motion: Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Dnr: KS 2015/00387 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Motionen avslås.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Jeanette Svensson (V) inkom den 10 mars 2015 med motion angående barnomsorg på 

obekväm arbetstid.  

 

Svar på motion: 

Östra Göinge kommun har tidigare gjort en enkätundersökning för att kartlägga behovet av 

barnomsorg på obekväm arbetstid. Denna visade att det fanns ett visst behov av längre 

öppettider på kvällen. Den visade också att väldigt få var intresserade om barnomsorgen inte 

var förlagd till den byn och den förskolan som barnet redan gick på.  Därefter har kommunen 

endast fått in ett fåtal förfrågningar, och då har det oftast gällt en begränsad förlängning av 

kvällstiden.  

 

Utifrån ovanstående anser kommunen att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid inte 

är tillräckligt för att inrätta en förskola som möter detta. 

 

Förslag på sammanträdet 
Lena Dahl Wahlgren (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 

Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att styrelsen bifaller ordförandens 

förslag att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Sven-Arne Persson (S) begär votering. 

 

Votering 
Ordföranden förklarar att den som vill föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen röstar 

JA och den som vill föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar NEJ. 
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Resultat: 

  Ja Nej 

 Ledamöter  X  

M Patric Åberg, ordf  X  

M Siv Larsson  X  

C Lars Lindbom, tjänstgörande ersättare  X  

KD Marie-Louise Fredin  X  

L Percy Eriksson  X  

MP Elisabeth Johansson, tjänstgörande ersättare  X  

S Lena Dahl Wahlgren    X 

S Anders Bengtsson, 2:e v ordf.   X 

S Sven-Arne Persson   X 

S Bo Lätt, tjänstgörande ersättare   X 

V Roland Nilsson, tjänstgörande ersättare   X 

SD Ann-Sofie Stolpe  X  

SD Conny Karlsson  X  

 

Ordföranden finner att styrelsen har bifallit ordförandens förslag att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå motionen med siffrorna 8 för JA och 5 för NEJ. 

 

Reservationer 
Sven-Arne Persson, Bo Lätt, Lena Dahl Wahlgren och Anders Bengtsson (alla S) och Roland 

Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Familj och Utbildning, 2017-03-03  

 Motion från vänsterpartiet, 2015-03-10 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jeanette Svensson (V) 
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§ 55 
 

Svar på motion: Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar 
Dnr: KS 2014/00349 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Motionen avslås. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Wendel inkom den 20 juni 2014 med en motion om att 15-20 ungdomar ska anställas 

i den kommunala verksamheten under ett år. 

 

Svar på motion: 

Kommunen bedriver utifrån programhandlingen ”Kunskap – Kompetens – Arbete” ett brett 

spektra av insatser för att underlätta ungdomars väg till egen försörjning. Flera av insatserna 

kommer innebära att ungdomar under en begränsad tid anställs inom kommunens 

verksamhet. Nedanför beskrivs aktuella insatser.        

Förvaltningen har under de senaste åren haft olika insatser där det bl. a. erbjudits 

praktikplatser t ex. Unga Göingar i Arbetet och Kompetensare 2.0. Andra insatser har 

inneburit anställningar i olika kommunala verksamheter t ex. Skåneledsprojektet där 

ungdomar var anställda för att tillsammans med en handledare rusta upp Skåneleden, det har 

funnits ”kamratstödjare” på en skola, anställda på utbildningskontrakt, vilket innebär att de 

studerade på 50 % och arbetade på 50 %, dessutom har det funnits anställda ”IT-coacher” 

som handlett äldre medborgare i de nya digitala verktygen. Eftersom nyckeln till arbete är 

utbildning så finns det ett antal pågående aktiviteter och projekt tillsammans med andra 

kommuner i Skåne Nordost där målet är att ungdomarna slutför en gymnasieutbildning, t ex 

Lärlingsakademin, där ungdomen till stor del av tiden är på en arbetsplats och samtidigt 

studerar för att få ett gymnasiebetyg. Över 90 % av deltagarna har ett arbete 6 månader efter 

avslut i projektet. Inom projektet Within arbetas det med att motivera ungdomar som varken 

arbetar eller studerar, att komma i olika aktiviteter, som på sikt innebär studier på 

gymnasienivå eller ett arbete. Det finns ”Lärcentra” som innebär att ungdomar får stöd och 

hjälp på hemmaplan för att kunna studera och tentera på distansutbildningar. Det finna även 

samordnare inom Skåne Nordost gällande YH-utbildningar (Yrkes Högskolan), för att kunna 

samordna utbildningsutbudet och ansöka om relevanta utbildningar för att möta upp 

kompetensbehoven i området. 

Under våren 2017 startas det även upp två olika projekt med finansiering från Dua 

(Delegationen för Unga till Arbete), den ena är tillsammans med kommunerna i Kristianstad 

och Bromölla som innebär en metodutveckling för att ge de nyanlända ungdomarna som går 

på IM Språk, arbetslivskunskap. Det andra projektet är att starta en mötesplats i Broby för 
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unga entreprenörer enligt konceptet Young Innovation Hub. Sedan oktober 2016 finns det 

deltagare i projektet Goinge Forward som riktar sig till arbetslösa utrikesfödda mellan 15 – 

64 år där målet är att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden med hjälp av 

motiverande samtal, praktikplatser och visstids anställningar.  

Så sammanfattningsvis görs det många olika insatser/aktiviteter varav de flesta är 

tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Inflyttning och arbete, 2017-02-20 

 Motion från Joakim Wendel (V), 2014-06-12 
 

Beslutet skickas till: 

Joakim Wendel (V) 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 30/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 
 

Svar på motion: Äldre personer med begränsad rörlighet 
och som bor kvar i sin bostad 
Dnr: KS 2015/00620 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in motion den 20 april 2015 om tillskapande av boenden för 

äldre personer med begränsad rörlighet och som bor kvar i sin bostad. De enkla boenden som 

man tänker sig är anpassade så att det ska vara lätt att ta sig ut. 

I de större byarna vill Sverigedemokraterna att boendena kompletteras med hospice och där 

det finns tillgång till jourhavande sjuksköterska och ambulans.  

 

Svar på motion: 

Det pågår en stor nybyggnation av tillgängliga bostäder i Östra Göinge kommun vilket 

möjliggör för personer med begränsad rörlighet att klara vardagen såväl inne som att ta sig 

utomhus. 

Arbetet med strategin ”det goda åldrandet” har nu påbörjats och i den kommer bl a frågor 

som boende för äldre, tillgänglighet till service och utemiljöer att lyftas. En viktig del är 

dialogen med primärvården, kommunen har samverkansavtal med Regionen och för 

fortlöpande diskussioner om utveckling, inte minst genom det nya sjukvårdsavtalet som 

håller på att implementeras. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-02-14 

 Motion från Sverigedemokraterna, 2015-04-20 
 

Beslutet skickas till: 

Kristoffer Persson, gruppledare Sverigedemokraterna 
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§ 57 
 

Svar på motion: Demensteam för hemtjänsten i Östra 
Göinge 
Dnr: KS 2016/01101 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Motionen avslås 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har lämnat in motion den 15 juni 2016, i vilken de yrkar att ett 

demensteam för hemtjänsten i Östra Göinge kommun arbetas fram 2017. 

 

Svar på motion: 

Alla våra medborgare som har ett behov av omsorg ska få en individanpassad och trygg vård 

oavsett sjukdomsproblematik. 

 

Östra Göinge kommun arbetar med kompetensutveckling för att kunna bemöta personer med 

demens. Den kompetensen behöver finnas i alla professioner, legitimerad personal, 

biståndshandläggare, chefer och undersköterskor. Ett antal av kommunens anställda i dessa 

professioner har gått utbildningen, demensens ABC, som i steg ett omfattar en vecka, i höst 

kommer ytterligare ett antal att få utbildningen. Genom att nu fler professioner utbildas får vi 

ökad kompetens inom demensvården, det är inte minst viktigt för dem som fattar beslut om 

bistånd eller andra insatser att ha den kunskapen.  

 

På Skogsbrynet har vi idag en samlad kompetens kring demensvård, en form av övergripande 

specialistteam som bildades för några år sedan för att demensvården skulle bli bättre i hela 

kommunen. Demenssköterskans och silviasystrarnas uppgift är bland annat att handleda 

personalen i våra verksamheter och sprida aktuell forskning. Demenssjuksköterskan har varit 

i hemtjänstgrupper och handlett personalen i specifika ärenden. Planeringen har varit att 

hemtjänstpersonalen skulle få en utbildning om demens via webben. På grund av brist på 

chefer har den utbildningen skjutits fram.   

  

Verksamhetsområdets planering för att utöka kompetensen om demens har inriktningen 

- utbildning för chefer, demensens ABC, en vecka 

- utbildning för legitimerad personal, biståndshandläggare, demensens ABC, en vecka 

- utbildning för undersköterskor, demensens ABC, webbutbildning 

- tillgänglighet till kommunens specialistteam för handledning och rådgivning 

 

Målet är att vi ska ha en god kompetens om vård och omsorg av demenssjuka i alla 

yrkeskategorier och tillgång till specialistkompetens när så behövs. 
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Omsorg- och utbildningsutskottet arbetar med strategin "Det goda åldrandet" som kommer att 

beröra de framtidsutmaningar som vi ser, däribland vård av dementa. 

 

 

Förslag på sammanträdet 
Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. 

Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att styrelsen bifaller ordförandens 

förslag att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Sven-Arne Persson (S) begär votering. 

 

Votering 
Ordföranden förklarar att den som vill föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen röstar 

JA och den som vill föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar NEJ. 

 

Resultat: 

  Ja Nej 

 Ledamöter  X  

M Patric Åberg, ordf  X  

M Siv Larsson  X  

C Lars Lindbom, tjänstgörande ersättare  X  

KD Marie-Louise Fredin  X  

L Percy Eriksson  X  

MP Elisabeth Johansson, tjänstgörande ersättare  X  

S Lena Dahl Wahlgren    X 

S Anders Bengtsson, 2:e v ordf.   X 

S Sven-Arne Persson   X 

S Bo Lätt, tjänstgörande ersättare   X 

V Roland Nilsson, tjänstgörande ersättare   X 

SD Ann-Sofie Stolpe  X  

SD Conny Karlsson  X  

 

Ordföranden finner att styrelsen har bifallit ordförandens förslag att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå motionen med siffrorna 8 för JA och 5 för NEJ. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, 2017-02-14 

 Motion, 2016-06-15 
 

Beslutet skickas till: 

Sven-Arne Persson (S) 
 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 33/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 
 

Svar på motion: Solceller/plattor på all nybyggnation av 
offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge 
kommun 
Dnr: KS 2015/00569 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  Motionen avslås. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att i det framtida byggande av nya hus i 

kommunen ska det i möjligaste mån förordas solceller/plattor på all nybyggnation av 

offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge kommun. Motionen avslås med 

hänvisning till att inriktningar för byggnation och hållbart energisystem finns i av 

kommunfullmäktige antagen Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge kommun. 

 

Svar på motion: 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att i det framtida byggande av nya hus i 

kommunen ska det i möjligaste mån förordas solceller/plattor på all nybyggnation av 

offentliga och kommunägda fastigheter i Östra Göinge kommun. 

 

Kommunfullmäktige antog 2014 – 03-20 Programhandlingen för miljöarbetet i Östra Göinge 

kommun, av denna framgår inriktningar för hållbart energisystem. Dessa inriktningar säger 

att i Östra Göinge 2025 använder vi bara förnybar energi, helt fritt från fossil energi. Vi 

bygger och planerar energieffektivt och klimat neutralt samt att vi har en stor kunskap om 

hållbart energisystem. 

 

Att bygga med solceller/plattor är i linje med antagna inriktningar. Solceller/ plattor är ett bra 

exempel på ett hållbart energisystem och vi kan idag se det på Snapphanehallen i Knislinge.  

Även den nya förskolan i Hanaskog kommer att förses med solceller. Solceller /plattor är 

dock inte alltid den bästa lösningen beroende på fastighetens placering och utformning. 

Därav är det viktigt att utreda bästa lösning vid varje byggnation i syfte att hitta 

energieffektiva och fossilfria lösningar. Motionen avslås med hänvisning till antagna 

inriktningar där solceller/plattor utgör ett alternativ för att nå uppsatta inriktningar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2017-02-21 

 Sverigedemokraternas motion 
 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 34/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till: 

Sverigedemokraterna 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 35/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 
 

Delegeringsbeslut för redovisning i mars 2017 
Dnr: KS 2017/00202 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 

enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till 

Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 

delegering 

Följande delegeringsbeslut redovisas; 

 

Domar och beslut 

 Redovisning av domar och beslut, februari månad  

 

Vård- och omsorgsärenden 

 Delegeringsbeslut enligt Äldreomsorg, LSS FN, SoL, januari månad 

 

Verksamhet stöd 

 Delegeringsbeslut enligt SoL, försörjningsstöd, utredning/behandling, annat bistånd, 

förhandsbedömning januari månad 

 

Delegeringsbeslut enligt delegationsordningen 

 Redovisning februari månad 

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 36/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Utskottens redovisning av delegeringsbeslut 

 Ledningsutskottets protokoll 2017-02-22 § 11 

 Omsorg- och utbildningsutskottets protokoll 2017-02-22 §§ 9-10 

 Individutskottets protokoll 2017-02-08 §§ 34-37, 40-62 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2017-02-28 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 37/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 
 

Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning i mars 
2017 
Dnr: KS 2017/00293 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelande redovisas; 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

1. Meddelande från Styrelsen nr 7 – Rökfritt Sverige 2025 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-02-28 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 38/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 
 

Redovisningen av hemtjänsten i mars 2017 
Dnr: KS 2017/00039 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redovisar varje månad situationen inom hemtjänsten för Kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 mars 2017 

 Presentation från kommunchef 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 39/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/00367 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 40/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 
 

Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 
8a § föräldrabalken (FB)  
Dnr: KS 2017/00372 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 41/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 
 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap. 8a § 
föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2017/00375 Sekretess enligt 21 kap 1 § 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2017-03-08 

Sida 42/42 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 
 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans enligt 9 § 2 st. lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), enskilt ärende.  
Dnr: KS 2016/02174 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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