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Tid och plats: 

 

Onsdag den 18 maj 2016, klockan 8.30-11.00 , Dönabergarummet, Läkarvillan 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M) 

Emma Hansson (L) tjg ersättare för Christina Panfalk (KD) 

Ann Ahlbin (S) 

Marcus Jeppsson (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef, information bostadsförsörjning 

Kenneth Liedman, enhetschef, information bostadsförsörjnng 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2016-05-18, kl. 13.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

45 - 54 

  

Sekreterare Kerstin Wanstadius 

  

Ordförande Patric Åberg 

  

Justerare Ann Ahlbin (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-18 

Datum då anslaget tas ned 2016-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

 

 

Kerstin Wanstadius 
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§ 45   Dnr: KS 2016/00216 
 

Tertialuppföljning 2016-04-30 
Dnr: KS 2016/00216 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tertialuppföljning per den 30 april är framtagen avseende verksamhetsmålen och det 

ekonomiska resultatet. Det är första gången mål- och resultatplanen 2016-2019 följs upp 

avseende målen och det är endast en förenklad uppföljning.  

 

Rapporten bygger på verksamhetens inrapporterade underlag.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Tertialuppföljning per 2016-04-30 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 46   Dnr: KS 2016/00717 
 

Reviderad mål- och resultatplan 2017-2019 
Dnr: KS 2016/00717 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Skattesatsen fastställs till 20,99 per skattekrona för år 2017, dvs. en oförändrad 

skattesats. 

 Förslag till mål- och resultatplan fastställs för år 2017-2019 inklusive drifts-, 

investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget. 

 Kommunstyrelsen ges rätt att under år 2017 nyupplåna totalt 65 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp 

på de lån som förfaller till betalning under 2017. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos per 2016-04-28 samt volymförändringar i verksamheten. Hänsyn tas 

även till lönerörelse- och kapitalkostnadsförändringar samt kommunfullmäktiges beslut om 

VA-investeringar 2016-2040. 

 

Ingen ändring föreslås gällande målnivåer och indikatorer, då dessa i mål- och resultatplanen 

2016-2019 sträcker sig till 2019 och inte är i behov av förändring. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-19 

 Reviderad mål- och resultatplan för 2017-2019 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Tillsyn- och tillståndsnämnden 

Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 47   Dnr: KS 2016/00721 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2016/00721 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Från och med 2016-06-02 och tillsvidare utse följande personer, två i förening, till 

firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: Oscar Nilsson, 

Anna Svanbom, Anton Majrud, Fidan Halitaj, Caisa Leo-Malmberg, Alexandra 

Karlsson, Lotta Olsson, Jessica Nilsson och Petra Axelsson. 

 Från och med 2016-06-02 upphäva tidigare beslut, KS 2015-10-07 § 138, om 

firmatecknare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med förändring av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende 

firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2016-04-20 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 48   Dnr: KS 2015/01059 
 

Namnsättning av ny gata, Hanaskog. 
Dnr: KS 2015/01059 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan vid Agneberg i Hanaskog 

namnet Ringleken 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Genom planändring för Agneberg 1 i Hanaskog har en ny lokalgata skapats. Den nya gatan 

skall namnsättas för att möjliggöra sökning- och adressering. Samhällsbyggnadsavdelningen 

har tagit fram två förslag till namn på den nya gatan, Kavringen och som alternativ 

Ringleken. 

Kavringen anspelar på omkringliggande gators namn såsom Kornringen och Veteringen.  

Alternativet Ringleken kan kopplas till den kommande förskoleverksamheten.  

Förslagen har skickats på remiss till Bygdeföreningen för yttrande som förespråkar 

Ringleken.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Kartunderlag 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Bygdeföreningen 
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§ 49   Dnr: KS 2015/00879 
 

Antagande av detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. 
Dnr: KS 2015/00879 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Knislinge 39:1 

m.fl. (Tegeborgsvägen) i Hanaskog 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att flytta korsningen Tegeborgsvägen/väg 19 

norrut och därmed dela upp korsningen väg 19/Tegeborgsvägen/Kristianstadvägen i två 

separata korsningar. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 

19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark 
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§ 50   Dnr: KS 2015/00884 
 

Antagande av detaljplan för del av Knislinge 43:1 
(Frejagatan) 
Dnr: KS 2015/00884 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Knislinge 43:1 

(Frejagatan) i Knislinge 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Frejagatan för ut- och infart till väg 

19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte 

är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningsens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
 
 

 

 
 

  



  

 

Protokoll Ledningsutskottet 

2016-05-18 

Sida 10/15 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 51   Dnr: KS 2015/00886 
 

Antagande av detaljplan för del av Kviinge 45:1 
(Radhusvägen och Hantverksgatan) 
Dnr: KS 2015/00886 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Kviinge 45:1 

(Radhusvägen och Hantverksgatan) i Hanaskog 

 

Beslutsnivå  
Kommunsstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen 

för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta 

upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Samrådstiden pågick från den 26 

februari till den 21 mars 2016 och granskningstiden pågick från den 14 april till den 29 april 

2016. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. 

Planförslaget bedöms vara klar för ett antagande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 52   Dnr: KS 2016/00686 
 

Planbesked Hjärsåslilla 
Dnr: KS 2016/00686 

Ledningsutskottets beslut 

 Kommunstyrelsens ledningsutskott lämnar negativt planbesked. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering för 

inlösen av den allmänna platsmarken mellan Strandstigen och Helgeå.  

 
Beslutsmotivering 
Strandstigen och markområdet mellan Strandstigen och Helge å utgör allmän platsmark i 

gällande detaljplan och således skall hållas tillgänglig för allmänheten. I såväl kort som långt 

perspektiv är det viktigt att inte begränsa allmänhetens tillträde till vatten och vattennära 

områden. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det allmänna intresset att vidmakthålla 

Strandstigen och området mellan den och Helge å som allmän platsmark väger betydligt 

tyngre än det privata intresset att göra den till privat kvartersmark och därmed utestänga 

allmänheten från vattenområdet. 

 

Genom särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen kan kommunen säkerställa 

tillgången till mark för en allmän plats genom ansökan om fastighetsreglering för inlösen. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna till fastigheterna Hjärsåslilla 4:97-99 och Borgen 1 har inkommit med en begäran om 

planbesked gällande en ändring av detaljplanen, Förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplan för Stärkelsefabriken.  

Samhällsbyggnadsavdelningen yrkar att framställan om planändring avslås och att negativt 

planbesked lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 

 Begäran om planbesked 

 Kartunderlag  
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Forts. § 52 

 
 

Beslutet skickas till:  

Fastighetsägarna för Borgen 1 och Hjärsåslilla 4:97-99 
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§ 53   Dnr: KS 2016/00754 
 

Detaljplan för Kv Mickels m.fl. 
Dnr: KS 2016/00754 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av gällande 
detaljplan för Kvarteret Mickels m.fl. 

 Kommunchefen får också i uppdrag att genom utökat planförfarande samråda 
och granska planförslaget med berörda  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 
 

Sammanfattning 
För Kvarteret Mickels gäller en detaljplan från 2009. Denna detaljplan tillåter handel med en 

byggnadshöjd på 5,0 meter och en totalhöjd på 7,0 meter. Stora delar av handelsområdet är 

prickmark som är främst avsett för parkering. Inom kvarteret tillåts även torg, busshållsplats 

och ett mindre område för teknisk anläggning. I samma detaljplan ingår även andra 

fastigheter som tillåter lokalgata, huvudgata och park. Syftet med planändringen är att se över 

möjligheterna att ändra byggrätterna på Mickels torg samt den markanvändning som gäller 

idag. 

 

Då planändringen berör en central del av Knislinge, som även fungerar som en mötesplats, 

anses planändring vara av betydande intresse för allmänheten och ska därför hanteras med 

utökat planförfarande. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-29  
 Kartbilaga 

 
 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 54   Dnr: KS 2016/00724 
 

Yttrande över Kristianstads kommuns förslag till Riktlinjer 
för bostadsförsörjning 
Dnr: KS 2016/00724 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Förslaget till yttrande godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har tagit del av förslaget från Kristianstads kommun, Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Förslaget är väl genomarbetat och redovisar på ett tydligt och 

överskådligt sätt vilken målsättning Kristianstad kommun har för bostadsförsörjningen. 

Riktlinjerna har en kort tidshorisont och sträcker sig fram till 2021. Kristianstad har valt dela 

upp bostadsförsörjningsprogrammet i två delar, riktlinjer och bostadsprogram. 

Bostadsprogrammet ingår inte i riktlinjerna utan avses vara ett levande dokument som ska 

fastställas av kommunstyrelsen i Kristianstad kommun och uppdateras två gånger per år. 

Bostadsprogrammet ska utvärderas ifrån riktlinjerna och kommunens hållbarhetskriterier. 

Kristianstad kommuns prognos för befolkningsutvecklingen är en ökning av antalet invånare 

med 10 000 person till 2030 eller ca 750 personer per år, vilket procentuellt sett motsvarar 

befolkningsökningen i Östra Göinge kommun. För att möta befolkningsökningen och det 

uppdämda behovet av bostäder som finns i kommunen planeras för att 500-600 bostäder ska 

byggas per år, men att detaljplanläggningen för bostäder ska uppgå till 1000 bostäder per år. 

Riktlinjerna behandlar inte var bostadsproduktionen ska ske och inte heller vad som ska 

byggas i fråga om bostadsstorlekar och ägandeformer. 

 

Förslag till yttrande 
Östra Göinge kommun arbetar också med bostadsförsörjningsprogram som ska ge riktlinjer 

och mål för bostadsförsörjningen på ett kommunöversgripande plan, men programmet 

kommer även att innehålla ett mer detaljerat förslag på hur bostadsbyggandet behöver 

gestalta sig i de olika kommundelarna. Kommunen behöver därför en dialog med Kristianstad 

när bostadsprogrammet där utformas för att kommunerna gemensamt ska kunna planera för 

en så optimal bostadsproduktion som möjligt i byarna i närheten av kommungränsen Valet av 

satsningar har stor betydelse för den kommunala service och infrastrukturutbyggnader som 

krävs till följd av nya bostäder.  
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2016-04-30 

 Kristianstads kommuns Riktlinjer för bostadförsörjning, remisshandling 2016-04-13 
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Forts, § 55 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kristianstads kommun, kommunledningskontoret 
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