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kommunfullmäktige i oktober 2021 

§ 109 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB) 

  

    

 

 
 
  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

Sida 3/25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Tid och plats: 

 

Onsdag den 6 oktober 2021, klockan 13:30-16:00, Folkets hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Siv Larsson (M) 

Erling Emsfors, tjänstgörande ersättare för Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Therese Svensson Collin (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Ulf Gabrielson (M) §§ 93–108 

Linn Alexandersson (M) §§ 93–108 

Magnus Nilsson (KD) §§ 93–96 

Miklos Liewehr (S) §§ 93–108 

Sandra Frostensson (S) §§ 93–108 

Roland Nilsson (V) §§ 93–108 

Mikael Christersson (SD) §§ 93–108 

Göran Svensson (SD) §§ 93–108 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör §§ 93–95 

Nermina Crnkic, stabschef §§ 93–96 

Mattias Larsson, ekonomichef §§ 93–95 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Den 11 oktober 2021 i kommunhuset i Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

93 - 109 

 

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-06 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-11 

Datum då anslaget tas ned 2021-11-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Cecilia Alvesson, Per Erlandsson, Per Fremark och Henrik Loveby presenterar 
delårsredovisningen för respektive bolag: Unikom, Ögrab, SBVT och Göingehem AB. 

 
Verksamhetsområdeschef Cecilia Flood informerar om genomlysningen av Individ- och 
familjeomsorgen (IFO).  
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§ 93 
 

Uppföljning av internkontroll 2021-08-31 
Dnr: KS 2021/00004 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen per 2021-

08-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den fastställda interna kontrollplanen för 2021 ska uppföljning göras inom områdena 
 

 Tillämpningen av villkoren avseende avrop i ramavtalen Fastighetstekniska arbeten – 

byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten. 

 Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 

 Genomförande av utredning 

 Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för frånvaro följs 

 Att dokumentationen följer de framtagna riktlinjerna 

 Att projektredovisningen följer de framtagna riktlinjerna 

De två sista områdena följs upp per 2021-12-31. Rapporterna per 2021–08–31 för övriga 

områden är bilagda ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 

2021 

 Rapport, Tillämpningen av villkoren avseende avrop i ramavtalen Fastighetstekniska 

arbeten – byggnadsarbeten och Markanläggningsarbeten 

 Rapport - Inleds utredning skyndsamt i de fall utredning ska inledas 

 Rapport- Genomförande av utredning 

 Rapport- Uppföljning av omfattning av frånvaro och att antagna rutiner för frånvaro 

följs 
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§ 94 
 

Uppföljning av kapitalförvaltning maj-augusti 
Dnr: KS 2021/00019 

Kommunstyrelsens beslut 

  Godkänna rapporterna 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för maj till och med augusti år 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 12 juli 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 maj 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 juni 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 juli 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 augusti 2021 
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§ 95 
 

Delårsrapport 2021-08-31 
Dnr: KS 2021/00035 

Kommunstyrelsens beslut  

 Godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunfullmäktige och 
revisorerna 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet per den 31 augusti 2021 uppgår till 97,6 mnkr. För motsvarande period år 2020 var 
resultatet 68,3 mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till 24,9 mnkr. Den stora skillnaden 

mellan resultatet för perioden och prognostiserat resultat beror på uppbokning av 
semesterlöneskuld, avsättning till pensioner samt förbättrat skatteunderlagsprognos kopplat 
till slutavräkningen. Prognosen för året är ett resultat på 24,9 mnkr vilket är 5,1 mnkr bättre 

än budget, vilket motsvarar 2,5% av skatter och generella statsbidrag. Verksamheterna 
prognostiserar ett underskott jämfört mot budget på 4,9 mnkr, samt finansverksamheten ett 

överskott på 10,0 mnkr. 

De stora avvikelserna i prognosen är: 

 Slutavräkning skatter: +10,0mnkr 

 Verksamheternas prognoser -4,9 mnkr 

Under perioden januari till augusti har investeringarna uppgått till 36,5 mnkr, varav 16,2 
mnkr är avgiftsfinansierade verksamheten. För perioden är genomförandegraden 35,4 % 
(30,2 %). Prognosen för helåret 2021 är investeringar på 70,0 mnkr varav avgiftsfinansierade 

står för 27,0 mnkr. Bedömningen är att förvaltningen når de politiska målen 2023. Inför 
årsbokslutet 2021 kommer en analys av hållbarhet att presenteras. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad den 11 augusti 2021 

 Delårsrapport, daterad den 31 augusti 2021 
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§ 96 
 

Granskning LIS-plan för Östra Göinge 
Dnr: KS 2020/02823 

Kommunstyrelsens beslut 

 Samrådsredogörelse och reviderat förslag till plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen godkänns, och ställs ut för granskning under perioden 2021-10-11 till 

2021-12-12.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-11-11 planeringsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till LIS-

plan för Östra Göinge kommun (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Planeringsutskottet 
har tillsammans med förvaltningen arbetat fram möjliga LIS-områden och även fört 
diskussioner med berörda myndigheter, näringsidkare och privatpersoner. LIS-planen blir när 

den antas ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet är att stödja landsbygdsutvecklingen 
genom att på ett hållbart sätt förenkla för företag och enskilda att verka i strandskyddade 

områden, till exempel för destinationsutveckling, service och boende. Syftet är också att öka 
tillgängligheten längs med sjöar och vattendrag - med beaktande av de natur- och 
kulturmiljövärden som sammantaget bygger upp kommunens attraktivitet. Samråd har 

genomförts under tiden 2021-02-15 till 2021-04-15 och förslaget har därefter bearbetats 
utifrån inkomna synpunkter. 

 

Yrkanden 

1. Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen, daterad den 3 september 2021 

 Samrådsredogörelse 

 Förslag till LIS-plan för Östra Göinge (granskningsversion). 
 

Beslutet skickas till: 

Linda Frodig, samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 97 
 

Försäljning av Kannan 5 och 6 
Dnr: KS 2021/01823 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommundirektören får i uppdrag att sälja bostadsfastigheterna Kannan 5 och Kannan 
6 till Göingehem AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB äger idag fastigheterna Kannan 2–4 i Hanaskog. För att framöver kunna 
uppföra en mera sammanhållen bebyggelse vill bolaget förvärva Kannan 5 och Kannan 6. 

Köpeskillingen kommer att fastställas till värdeutlåtande från värderingsbyrå.  
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad den 13 september 2021 

 Kartskiss med utmärkning av Kannan 5 och 6 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson, samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 98 
 

Planuppdrag detaljplan för Västraby 13:15 med flera 
Dnr: KS 2021/01924 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Västraby 
13:15 genom standardplanförfarande.  

 Kommundirektören får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut 
det för granskning innan beslut om antagande. 

 Detaljplanearbetet ska finansieras genom planavgifter i bygglovsskedet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

För att tillgodose behovet av fler villatomter i attraktiva lägen föreslås att i detaljplan pröva 

möjligheten till att utöka bostadsområdet i Strömshall, Broby med fler villatomter. 
Inriktningen ska vara stora tomter med väl tilltagen byggrätt i högst två plan. I samband med 

planläggningen för det nya bostadsområdet ses även byggrätterna för det sedan tidigare 
planlagda området i Strömshall över på ett sätt att den maximalt tillåtna byggnadsarean 
relateras till tomtstorleken. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse samhällsutveckling, daterad den 21 september 2021  

 Plan-PM 

 Preliminär avgränsning av planområdet 
 

Beslutet skickas till: 
Sandra Cornmark, samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 99 
 

Ny tillfällig beredning för hälsosamt åldrande i Östra Göinge 
Dnr: KS 2021/02026 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för hälsosamt åldrande i Östra 
Göinge. 

 Kommunfullmäktige fastställer den tillfälliga beredningens uppdrag enligt nedan. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Demografin i Sverige visar på en stor ökning av antalet äldre de närmaste åren. Östra Göinge 

är inget undantag. Den tillfälliga beredningen för hälsosamt åldrande syftar till att fler äldre 
ska uppleva att Östra Göinge kommun är en kommun där det finns goda möjligheter till ett 

gott liv med ett aktivt deltagande i samhället. Vi vill skapa förutsättningar för den enskilde att 
leva ett friskt liv utan insatser från kommunen. Vi vet också att ensamhet är en stor anledning 
till att äldre upplever otrygghet och att vårdbehovet ökar. Vi gör redan mycket för att hjälpa, 

men vi behöver göra mer och vi behöver hjälp! Vi behöver hjälp av vårt civilsamhälle att 
fortsatt engagera sig med ännu fler meningsfulla aktiviteter för våra äldre. Vi behöver hjälp 

av våra äldre, att de ska våga ta steget. Därför vill Östra Göinge mobilisera för det 
förbyggande arbetet för våra äldre. 
 

Beredningens uppdrag 
En tillfällig beredning för hälsosamt åldrande är ett verktyg bland många för att initiera och 

påverka en mobilisering. Beredningens uppdrag bör vara inriktat på att inhämta fakta från 
våra egna verksamheter såväl som att ta del av extern kunskap och inspiration. Beredningen 

bör också genomföra dialoger för att på så vis initiera och diskutera mobiliseringen för Östra 
Göinges äldre tillsammans med samhällets aktörer. Fokus bör vara framåtsyftande på den 
resa som behöver göras de kommande åren för att våra äldre ska finna goda möjligheter till 

ett gott liv och ett aktivt deltagande i samhället. Det är således viktigt att ”här och nu frågor” 
hanteras i andra forum än genom den tillfälliga beredningen; det är inte beredningens syfte att 

ta fram en programhandling. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 september 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium 

Berörda ledamöter och ersättare som väljs in i beredningen 
Berörda handläggare 
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§ 100 
 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens planeringsutskott 
år 2022 
Dnr: KS 2021/01540 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

- Sammanträdesplanen för planeringsutskottet, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för år 2022 fastställs enligt bilaga.  
 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer planeringsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sina 

respektive sammanträdesdagar för nästa kalenderår. Anledningen till att detta fastställs i 
förväg är för att underlätta för både de förtroendevaldas, men också, förvaltningens planering.  
Förslaget till sammanträdesplanen är bland annat framtagen utifrån tidigare års 

sammanträdesplaner, kommunallagens regler om när i tid vissa ärenden måste behandlas, 
andra myndigheters sammanträdesplaner samt lov- och helgdagar.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 28 juni 2021 

 Bilaga innehållande sammanträdesdagar för år 2022, daterad den 28 juni 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
Förvaltningsledningen 
Stabsavdelningen, kansliet 
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§ 101 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2021-
10-06 
Dnr: KS 2021/00028 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning, daterad den 24 september 

2021. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har genomgått en översyn utifrån formalia, struktur 

och ändringar i själva delegationen. Varje verksamhet har fått ge sin input på vilken 
delegation som verksamheten behöver. 
 

Allmänt 
Befattningsbenämningen från kommunchef till kommundirektör har medfört att den här 

förändringen även gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

1. Administration 
Ny punkt, 23. Beslut om avveckling och radering av ett IT-system och dess information hos 
leverantören där huvuddelegaten är systemägaren. 

 

2. Samhälle 
Enhetschef mark- och exploatering har ändrats till mark- och exploateringschef. 
 

Punkt 105. Förköpsrätt till tomt för bostadsändamål under högst tolv månader samt förtursrätt 
till köp av mark för industriändamål under högst tre år. Tidigare har förköpsrätt till tomt för 
bostadsändamål varit högst 6 månader. 

 
Ny punkt, 108. Försäljning av fastigheter och mark utan eller med avsteg från fastställda 

taxor upptill högst 500 kkr. Huvuddelegaten är kommundirektören, vidaredelegat är mark- 
och exploateringschef.  
 

Ny punkt, 111. Beslut om tillfällig upplåtelse av mark till torg- och marknadshandel enligt 
KFS 80 – Föreskrifter och taxa för upplåtelse av torg- och marknadsplatser samt annan 

offentlig plats. Riktlinjerna går upp för beslut i november 2021. 
 
Ny punkt, 112. Beslut om tillfällig upplåtelse av mark till torg- och marknadshandel som 

avviker från KFS 80 när det gäller plats och/eller taxa. Huvuddelegaten är 
kommundirektören, vidaredelegerat till mark- och exploateringschef.  
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Punkt 134. Beslut om att bevilja och avslå ansökan om bidrag till idéburen sektor efter 
fastställda normer samt godkännande av nya föreningar inom ansvarsområdet. 

Huvuddelegaten kommundirektören och vidaredelegaten enhetschef kultur- och fritid ges 
delegation på att också avslå ansökan om bidrag. Riktlinjer kommer att fastställas i 

kommunstyrelsen under 2021. 
 

3. Skolan 
Förändringar av kommundirektörens vidaredelegation på punkt: 142, 145, 148, 149, 150, 
151, 152, 155, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180, 181, 182, 183, 

185, 186 och 194. 
 

Tidigare delegationspunkt 172 stryks eftersom att delegationen avser samma sak som punkt 
169. 
 

Punkt 178. Gäller en Tillfällig avstängning av elev i gymnasieskolan. 
 

Ny punkt, 179. Avstängning av elev i gymnasieskolan. 
 
Punkt 192. Gäller en Tillfällig avstängning av elev i komvux, SFI och särvux. 

 
Ny punkt, 193. Avstängning av elev i komvux, SFI och särvux. 

 

4. Socialtjänsten 
Ny punkt, 223. Beslut om att anmäla negativa händelser och tillbud med medicintekniska 

produkter, med anledning av HSLF-FS 2021:52. 
 

Ny punkt, 280. Beslut om utreseförbud enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 31 a §. 
 

Ny punkt, 281. Beslut om tillfälligt utreseförbud enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 31 d §. 

 

Delegatbegrepp 
Tillägg till begreppet Handläggare myndighet där även dödsbohandläggare omfattas av 
termen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 september 2021 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 24 september 2021 

 Befintlig delegationsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 102 
 

Revidering av informationshanteringsplan 
Dnr: KS 2021/01958 

Kommunstyrelsens beslut 
- Planeringsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fastställer förslag till revidering av 

informationshanteringsplan, som inbegriper områdena: 
o 1. Demokrati och Ledning 

o 2. Intern service 
o 3. Samhällsservice 

o 4. Samhällsbyggnad 
o 5. Trygghet och säkerhet 
o 6. Miljö och hälsoskydd 

o 7. Skola 
o 8. Vård och omsorg 

o 9. Socialt stöd 
- Planeringsutskottets beslut omfattar de punkter där ”KS” anges som ansvarig nämnd. 
- Planeringsutskottet beslutar att för de informationstyper som saknas i den befintliga 

informationshanteringsplanen, kan informationshanteringsplanen som gäller från och 
med 2021-10-06 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om lagstiftning motsäger 

detta. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltande av sina arkiv. Till 

detta ansvar inräknas eventuell gallring.  
 
Informationshanteringsplanen är ett styrande dokument med flera funktioner. Dels är det en 

plan över myndighetens handlingar som tillsammans med diariet ger en komplett bild av 
vilka handlingstyper som förekommer hos myndigheten. I planen tydliggörs även för hur 

verksamhetens information ska förvaras samt om handlingarna ska gallras eller bevaras.  
 
Revideringar av mindre karaktär har gjorts, avser bland annat korrigering av digital 

lagringsyta, huruvida handlingen ska registreras i diariet samt vissa tillägg som rör hantering 
av handlingar som härrör till dataskyddslagstiftningen. Ändringar visas i planen enligt 

följande: 
- Röd text: Tillägg av information som inte tidigare funnits med i föregående plan 
- Röd genomstruken text: Text som funnits med i föregående plan, men som tas bort 

- Grön markering: Text som funnits med i föregående plan och som enbart flyttats till 
annat ställe, i syfte att göra planen mer begriplig.  

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 
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Sida 17/25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Reviderad informationshanteringsplan inbegriper Östra Göinge kommuns samtliga nämnder, 
Planeringsutskottet beslutar enbart om de punkter som rör dem och som benämns som ”KS” 
under kolumnen ”ansvarig nämnd”.  

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 24 september 2021 

- Förslag till reviderad informationshanteringsplan, att gälla från och med den 6 oktober 
2021 

- Nuvarande informationshanteringsplan (gäller fr.o.m. 2019-12-11)  
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Hemsidan 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 
 

KFS 39 - Reglemente för valnämnden 
Dnr: KS 2021/02031 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

-  KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden” fastställs att gälla från och med den 21 
oktober 2021.  

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen fastställer att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 
verksamhetsområden och arbetsformer. Valnämnden i Östra Göinge kommun har i dagsläget 

inget uppdaterat reglemente, varför stabsavdelningen nu har skrivit fram ett nytt förslag till 
reglemente för Valnämnden inför valet 2022.  
 

Förslaget till nytt reglementet har bland annat baserats på SKR:s mall för reglementen och 
goda exempel från andra kommuner.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 september 2021 

 Förslag till ny KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden”, 2021-09-09 
 

Beslutet skickas till: 
Valnämnden 

Författningssamlingen 
Hemsidan 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 
 

Avsägelse från Caroline Biltmo (C) och val av Therese 
Svensson Collin (C) som ny ledamot i resultatutskottet och 
ersättare i planeringsutskottet 
Dnr: KS 2021/01603 

Kommunstyrelsens beslut 

 Caroline Biltmos (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i resultatutskottet och 

ersättare i planeringsutskottet godtas. 

 Therese Svensson Collin (C) utses som ny ledamot i resultatutskottet och ersättare i 

planeringsutskottet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Biltmo (C) har begärt att lämna samtliga politiska uppdrag i Östra Göinge kommun. 

Centerpartiet har nominerat Therese Svensson Collin (C) som efterträdare. 
 

Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen inrätta utskott och välja medlemmar till dem, så 
länge dessa väljs bland styrelsens egna ledamöter och ersättare. Therese Svensson Collin (C) 
är ledamot i kommunstyrelsen och är därför valbar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Avsägelse av förtroendeuppdrag, inkom den 16 augusti 2021 

 Centerpartiets nominering 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Caroline Biltmo (C) 
Therese Svensson Collin (C) 

  



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

Sida 20/25 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 
 

Avsägelse från Sofia Sommer (M) och val av Linn 
Alexandersson (M) som ny ersättare i resultatutskottet 
Dnr: KS 2021/01716 

Kommunstyrelsens beslut 

 Sofia Sommers (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i resultatutskottet godtas. 

 Linn Alexandersson (M) utses som ny ersättare i resultatutskottet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Sommer (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 

resultatutskottet. Moderaterna har nominerat Linn Alexandersson (M) som efterträdare. 
 

Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen inrätta utskott och välja medlemmar till dem, så 
länge dessa väljs bland styrelsens egna ledamöter och ersättare. Linn Alexandersson (M) är 
ersättare i kommunstyrelsen och är därför valbar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Avsägelse från Sofia Sommer (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

 Nominering av Linn Alexandersson (M) som ny ersättare i resultatutskottet 
 

Beslutet skickas till: 
Sofia Sommer (M) 
Linn Alexandersson (M) 

Hemsidan 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 
 

Avsägelse från Gordon Liljegren (M) och val av Ulf 
Gabrielsson (M) som ny ersättare i resultatutskottet 
Dnr: KS 2021/01717 

Kommunstyrelsens beslut 

 Gordon Liljegrens (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i resultatutskottet godtas. 

 Ulf Gabrielsson (M) utses som ny ersättare i resultatutskottet. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Gordon Liljegren (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 

resultatutskottet. Moderaterna har nominerat Ulf Gabrielsson (M) som efterträdare. 
 

Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen inrätta utskott och välja medlemmar till dem, så 
länge dessa väljs bland styrelsens egna ledamöter och ersättare. Ulf Gabrielsson (M) är 
ersättare i kommunstyrelsen och är därför valbar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Avsägelse från Gordon Liljegren (M) från sitt uppdrag som ersättare i resultatutskottet 

 Nominering av Ulf Gabrielsson (M) som ny ersättare i resultatutskottet 
 

Beslutet skickas till: 
Gordon Liljegren (M) 
Ulf Gabrielsson (M) 

Hemsidan 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 
 

Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen i 
oktober 2021 
Dnr: KS 2021/00017 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till enskilda ledamöter, utskott 
och tjänstepersoner på förvaltningen. Styrelsen kan inte häva delegerade beslut men kan 

närsomhelst återta delegationen. Delegationsbesluten ska redovisas till nästkommande 
styrelsesammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 oktober 2021 

 Delegationsbeslut Public 360 september 2021 

 Delegationsbeslut FN SoL augusti 2021 

 Delegationsbeslut LSS augusti 2021 

 Delegationsbeslut ÄO september 2021 

 Delegationsbeslut förskola juli-augusti 2021 

 Delegationsbeslut skola juli-augusti 2021 

 Delegationsbeslut skolskjuts juli-augusti 2021 

 Delegationsbeslut egenavgift, dödsbo augusti 2021 

 Delegationsbeslut egenavgift april-december 2020 

 Delegationsbeslut egenavgift januari-juli 2021 

 Delegationsbeslut förhandsbedömning augusti 2021 

 Delegationsbeslut förhandsbedömning flykting augusti 2021 

 Delegationsbeslut försörjningsstöd augusti 2021 

 Delegationsbeslut försörjningsstöd flykting augusti 2021 

 Delegationsbeslut utredning behandling augusti 2021 

 Delegationsbeslut fritidshem augusti 2021 

 Delegationsbeslut fritidshem september 2021 

 Delegationsbeslut förskola augusti 2021 

 Delegationsbeslut förskola september 2021 

 Delegationsbeslut GUC september 2021 
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§ 108 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i oktober 2021 
Dnr: KS 2020/03269 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

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 1 oktober 2021 

 Inkomna synpunkter i augusti 2021 

 Kallelse till styrelsemöte i SBVT 2021-09-17 

 SBVT – Ekonomisk redovisning augusti 2021 

 Protokoll Styrelsemöte SBVT 2021-09-17 

 Unikom, minnesanteckningar ägarsamråd 2021-09-17 
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§ 109 
 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2021/01888 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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