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Tid och plats: 

 

Onsdag den 10 november 2021, klockan 13:30-14:45, Folkets Hus i Sibbhult 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson Lyckestam (M) 

Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare för Siv Larsson (M) 

Jenny Betsikokos (M), 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) §§ 110–118 

Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Sofie Lod Stolpe 

(SD) 

Göte Färm (SD) 

Miklos Liewehr (S), tjänstgörande ersättare för Susanne Karlsson (S) §§ 119 

  

Ersättare: Linn Alexandersson (M) §§ 110–118 

Magnus Nilsson (KD) §§ 110–118 

Ytte Hjert (C) §§ 110–118 

Roland Nilsson (V) §§ 110–118 

Göran Svensson (SD) §§ 110–118 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör §§ 110–118 

Nermina Crnkic, stabschef §§ 110–118 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Den 12 november 2021 i Kommunhuset, Broby.  

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

110 - 119 

 

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 2021-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-12 

Datum då anslaget tas ned 2021-12-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
 

Kommundirektören informerar om förvaltningsledningens årsplan  

Kommundirektören Merete Tillman pratar om Göingemodellen, visionen, den samlade 
organisation, gemensamma värdegrunden och arbetssättet.  

 
Utifrån 2022 års mätningar indikerar resultat att Östra Göinge kommun är en 
konkurrenskraftig arbetsgivare. För att den positiva trenden ska fortsätta behöver kommunen 

arbeta med ständiga förbättringar, dessa kräver en god omvärldskunskap och förmågan att 
anpassa oss efter förändrade förutsättningar. Målet är att locka välutbildade och duktiga 

chefer och medarbetare trots bristen, inom fler yrkesgrupper, på arbetsmarknaden. Ständiga 
förbättringar i verksamheterna bygger till stor del på varje medarbetares förmåga att direkt 
lösa problem när de uppstår och därför är det viktigt att chefer fortsätter att uppmuntra 

medarbetarna att ta egna initiativ och att visa tillit till dem. 
 

Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 
Monica Dahl presenterar uppföljningen av arbetet inom hemtjänsten genom handlingsplanen 
för en Ny hemtjänstmodell. Syftet och målet är att skapa en tillitsstyrd hemtjänst med så 

självständiga och aktiva kunder som möjligt; en hemtjänst som ger kunder hög kvalitet och är 
ekonomiskt effektiv. 

 
Verksamhetsområdeschefen går igenom tidslinjen för år 2022 som bland annat inkluderar 
upprättandet av strategiska kompetensutvecklingsplaner och utbildningsinsatser för enheter 

och medarbetare inom äldreomsorgen. 
 

Monica Dahl informerar även om vaccinationsstatistik för medarbetare inom äldreomsorgen.  
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§ 110 
 

Driftstöd till Kristianstads Airport AB 2021 
Dnr: KS 2021/02187 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kristianstad Airport AB beviljas 300 000 SEK i driftstöd under år 2021. 

 Driftstödet ska överföras till Kristianstads Kommun som ansvarar för utbetalning till 
Kristianstads Airport AB som gör bedömningen av att samtliga villkor i 

kommissionens förordning är uppfyllda. 

 Driftstödet ska ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 

förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 
56a. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Nya EU-regler från 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser innebär att det 
krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garanterar att stödgivningen är förenlig 

med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, dvs. regelverket 
om gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EU-
kommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala flygplatser. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016 § 118 att förklara Kristianstads Airport 

som en flygplats som omfattas av SGEI (Services of General Economic Interest). SGEI-
stämpeln innebar i korthet att samhällsviktig verksamhet, som inte överlever på kommersiell 
basis, kan få stöd ifrån det offentliga utan att det anses snedvrida konkurrensen på den privata 

marknaden. Eftersom det finns ett fullmäktigebeslut om detta kan Kommunstyre lsen i varje 
kommun besluta om att bevilja driftstödet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 oktober 2021 

 Bilaga A, underlag för kommunens beslut 

 Mail från ekonomichefen, daterad den 13 oktober 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Kristianstads Airport 
Kristianstads Kommun 
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§ 111 
 

Revidering av KFS 69 - Renhållningsordningen 2020–2030 
Dnr: KS 2021/02220 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

 Renhållningsordningen med avfallsplan och reviderade föreskrifter för perioden år 

2020–2030 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. 

Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. 
 
Styrelsen för ÖGRAB har den 30 september vid sitt styrelsemöte lämnat förslag till mindre 

kompletteringar av renhållningsföreskrifter och lydelse av renhållningstaxa för år 2022 för 
Östra Göinge kommun. 

 

Ändringar 
1. Begreppet hushållsavfall har utgått och ersatts med begreppet avfall under kommunalt 

ansvar och kommunalt avfall. 
2. Begreppet tidningar har ersatts med returpapper och har flyttats från att vara ett 

producentansvar till ett kommunalt ansvar vilket börjar gälla den 1 januari 2022. 
3. Mindre justeringar och förtydligande avseende förbrukat fosforfiltermaterial, 

möjlighet för tömning av behållare för glasförpackning var 8:e vecka samt möjlighet 
för hämtning av farligt avfall från flerbostadshus och gemensamhetslösningar. 

 

Ovanstående ändringar har stämts av med miljö- och hållbarhetschefen i Östra Göinge 
kommun. 

 

Styrelsen för ÖGRAB kommer under november/december månad att behandla frågan om 
indexreglering av taxan för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 15 oktober 2021 

 Nuvarande KFS 69 – Renhållningsordning (Avfallsplan+Föreskrifter) beslutad den 26 

november 2020 § 75 

 Missiv från Ögrab, daterad den 5 oktober 2021 

 Förslag till nya föreskrifter 2022, med spårade ändringar 

 Förslag till nya föreskrifter 2022, utan spårade ändringar 
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Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef 
Per Erlandsson, ÖGRAB 
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§ 112 
 

Revidering av Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och 
elevresor tidigare benämning Skolskjutsreglemente och 
Tillämpningsanvisning fr.o.m. 2023-07-01 
Dnr: KS 2021/02015 

Kommunstyrelsens beslut och beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och 
elevresor från och med 2023-07-01. 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Skolskjutsreglementet gällande 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt förskoleklass KF 2017-06-21 § 
51 upphävs från och med 2023-06-30. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en ny upphandling av skolskjuts behöver riktlinjerna revideras eftersom att 
kriterierna för när man är berättigad till skolskjuts har ändrats. 
 

Ändringar 
1. Riktlinjerna för handläggning av skolskjuts och elevresor är en sammanslagning av 

två gällande dokument: skolskjutsreglementet (KF 2017-06-21 § 51) och 
Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsreglementet. 

2. Riktlinjer inkluderar även gymnasieskolan (tidigare inkluderades endast 

gymnasiesärskola) 
3. Uppdaterad information på ett flertal punkter där man bland annat inkluderat 

elevresor, resekort/skolbiljett för grundskola och gymnasiet (se gulmarkerad text i 
beslutsunderlaget). 

 

Yrkanden 
1. Anders Bengtsson (S) lämnar ett ändringsförslag till riktlinjen för handläggning av 

skolskjuts. Ändringsförslaget avser en revidering av punkt 3.1 där 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets yrkar på att ”Avstånden gäller dock inte inom 

tätorter. Skolskjuts beviljas inte när bostaden och skolan finns inom samma tätort.” 
skall strykas. Miklos Liewehr (S) och Sven-Arne Persson (S) yrkar bifall till 

ändringsförslaget. 
2. Ordförande Patric Åberg (M) yrkar på en redaktionell ändring av den första 

beslutssatsen så att det tydliggörs att kommunstyrelsen fattar beslut om att anta 

riktlinjen. 
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3. Esbjörn Svensson (C) yrkar avslag på Anders Bengtsson (S) tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till, ordförandes 
förslag och Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkande. 

 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med ordförandes förslag. 
 
Votering begärs. 

 

Votering 
Ordförande informerar kommunstyrelsen om att en ja-röst innebär att man går på ordförandes 
beslutsförslag och att en nej-röst innebär att man beslutar i enlighet med Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets yrkande på ändringsförslaget. 
 

Ledamöter Ja Nej 

Patric Åberg (M) X  

Daniel Jönsson Lyckestam (M) X  

Erling Emsfors (M) X  

Jenny Betsikokos (M) X  

Camilla Dahlström (M) X  

Esbjörn Svensson (C) X  

Therese Svensson Collin (C) X  

Marie-Louise Fredin (KD) X  

Anders Bengtsson (S)  X 

Sven-Arne Persson (S)  X 

Susanne Karlsson (S)  X 

Mikael Christersson (SD) X  

Göte Färm (SD) X  

Totalt 10 3 

 
Med totalt 10 ja-röster och 3 nej-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med ordförandes förslag. 
 
Reservationer 
Anders Bengtsson (S), Sven-Arne Persson (S) och Susanne Karlsson (S) reserverar sig mot 
beslutet och står fast vid sitt tilläggsyrkande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad den 15 oktober 2021 

 Skolskjutsreglemente, KF 2017-06-21 § 51 

 Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsreglemente KF 2017-06-21 § 51 
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Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef 
Karin Salomonsson, arbetsledare 
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§ 113 
 

Redovisning av partistödets användning och beslut om 
utbetalning 2022 
Dnr: KS 2021/02178 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige  

 Partiernas redovisningar av partistödets användning 2020 läggs till handlingarna. 

 Partistöd för 2022 betalas ut i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Östra 
Göinge kommun. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. Partierna ska utse en 
särskild granskare som ska intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av användningen. 

Redovisning och granskningsrapport skall lämnas in till kommunfullmäktige senaste sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Sista datum för inlämning av redovisningen och 

granskningsrapport, som avser 2020, var därför den 30 juni 2021. 
 
Med partiernas redovisning som underlag ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

utbetalning av partistöd. Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, beslutat att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande år, till parti som inte 

lämnat in redovisning och granskningsrapport i tid. Det kan konstateras att alla partier som 
erhållit partistöd i Östra Göinge kommun under 2020 har lämnat in redovisning och 
granskningsrapport i tid till kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige föreslås dels besluta att lägga de inlämnade redovisningarna till 

handlingarna dels besluta att partistöd 2022 skall betalas ut i enlighet med Regler för 
kommunalt partistöd i Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 oktober 2021 

 Redovisningar och granskningsrapporter från fullmäktigepartierna i Östra Göinge 

kommun. 
 

Beslutet skickas till: 

Fullmäktigepartierna 
Kommunsekreteraren 
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§ 114 
 

Remissyttrande - Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
Dnr: KS 2021/01827 

Kommunstyrelsens beslut 

  Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogat förslag. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har fått departementspromemorian ”Vissa lagförslag med anledning 

av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet” (DS 2021:27) på remiss. Svar ska ha 
inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 12 november 2021.  
 

I promemorian lämnas vissa lagförslag som syftar till att underlätta informationsutbytet 
mellan Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörer av arbetsmarknadspolitiska 

insatser som ska handlas upp av myndigheten i den nya reformerade verksamheten. Förslagen 
syftar också till att skydda integriteten hos de personer som kommer att befinna sig i 
aktiviteter hos fristående leverantörer och till att anpassa begrepp i några lagar till den nya 

reformerade verksamheten. I skrivelsen görs också en övergripande beskrivning av den 
framtida arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

 
De föreslagna åtgärderna är en del av genomförandet överenskommelsen mellan regeringen 
och samarbetspartierna, Liberalerna och Centerpartiet, det så kallade 73-punktsprogrammet, 

där det sägs att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska reformeras i grunden. 
Arbetsförmedlingen effektivitet ska förbättras genom att fristående aktörer ska matcha och 

rusta arbetssökande för de lediga jobben. Samtidigt ska statens ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken behållas och Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret 
för att det finns en välfungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet i hela landet.  

 
Departementsskrivelsen är mycket begränsad till sitt innehåll och de förslag som lämnas 

avser enbart frågor kring sekretess och integritetsskydd som aktualiseras av att fristående och 
upphandlade aktörer ska utföra delar av arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag. I övrigt 
berörs i huvudsak Arbetsförmedlingens inre struktur och myndighetens förhållande till 

kompletterande aktörer. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2021 

 Remissyttrande - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

 Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet 
 

Beslutet skickas till: 
a.remissvar@regeringskansliet.se 
maria.wikhall@regeringskansliet.se 
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§ 115 
 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsens individutskott år 
2022 
Dnr: KS 2021/02393 

Kommunstyrelsens beslut 

 Sammanträdesplanen för kommunstyrelsens individutskott för år 2022 fastställs enligt 

bilaga. 

 

Beslutsnivå  
Individutskottet 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunstyrelsen sammanträdesdagarna för sina utskott 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 samt med hänsyn till lov- och 
helgdagar.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2021 

 Bilaga innehållande sammanträdesdagar för Individutskottet för år 2022 

 Protokollsutdrag från Individutskottets sammanträde den 9 november 2021 § 202 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Individutskottet 
Förvaltningsledningen 
Stabsavdelningen, kansliet 
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§ 116 
 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsens resultatutskott 
år 2022 
Dnr: KS 2021/02400 

Kommunstyrelsens beslut 

 Sammanträdesplanen för kommunstyrelsens resultatutskott för år 2022 fastställs enligt 

bilaga. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunstyrelsen sammanträdesdagarna för sina utskott för nästa 
kalenderår. Anledningen till att detta fastställs i förväg är för att underlätta för både de 
förtroendevaldas, men också, förvaltningens planering. Föreslaget till sammanträdesplanen är 

bland annat framtagen utifrån tidigare års sammanträdesplaner samt med hänsyn till lov- och 
helgdagar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 november 2021 

 Bilaga innehållande sammanträdesdagar för Resultatutskottet för år 2022 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 

Resultatutskottet 
Förvaltningsledningen 

Stabsavdelningen, kansliet 
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§ 117 
 

Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen i 
november 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 november 2021 

 Delegationsbeslut – Public 360, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, september 2021 

 Delegationsbeslut – Skola, september 2021 

 Delegationsbeslut – Förskola, september 2021 

 Delegationsbeslut – FN SoL, september 2021 

 Delegationsbeslut – LSS, september 2021 

 Delegationsbeslut – Förhandsbedömning, september 2021 

 Delegationsbeslut – Egenavgift dödsbo, september 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd, september 2021 

 Delegationsbeslut – Försörjningsstöd flykting, september 2021 

 Delegationsbeslut – Annat bistånd, september 2021 

 Delegationsbeslut – Utredning behandling, september 2021 

 Delegationsbeslut – GUC, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Skolskjuts, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Förskola, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Grundskola, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – Jämkning, oktober 2021 

 Delegationsbeslut – ÄO, oktober 2021  

 Delegationsbeslut – Förskola/fritidshem, oktober 2021 

 Protokoll från Planeringsutskottet, 2021-10-20 §§ 51–55 

 Protokoll från Planeringsutskottet, 2021-09-29 §§ 45–50 

 Protokoll från Individutskottet, 2021-10-12 §§ 185–191 
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 Protokoll från Individutskottet, 2021-10-05 §§ 164–184 
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§ 118 
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 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 3 november 2021 

 Unikom – Kallelse bolagsstämma 2021-10-21 

 Unikom – Protokoll 2021-10-21 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte 2021-10-06 

 Unikom – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021-10-21 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte 2021-09-30 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, september 2021 

 SBVT – Kallelse Styrelsemöte 2021-11-11 

 SBVT – Dagordning styrelsemöte 2021-11-11 

 Inkomna synpunkter 2021–10 

 Inkomna synpunkter 2021–09 

 Inkomna synpunkter 2021–08 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 1 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 2 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – IFO kvartal 3 2021, Meddelande till KS, KF 
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 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 1 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 2 2021, Meddelande till KS, KF 

 Ej verkställda beslut – ÄO kvartal 3 2021, Meddelande till KS, KF 
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§ 119 
 

Faderskapsutredning enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken (FB) 
Dnr: KS 2021/02359 Sekretess enligt 21 kap 1 § 
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