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Patric Åberg (M), ordförande
Ann Ahlbin (S)

Ledamöter

Ersättare

Percy Eriksson (FP) tjg. ersättare för Esbjörn Svensson (C)

Övriga närvarande
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Underskrifter
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§ 23

Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-02-28
Dnr KS 2014/136.040

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för
portföljenssammansättning och avkastning per den 28 februari 2014.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-03-10
Redovisning för kapitalförvaltningen per den 28 februari 2014.

Beslutet skickas till:
Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Månadsuppföljning 2014
Dnr KS 2014/287.040

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning per den 28 februari för kommunen är framtagen avseende det ekonomiska
resultatet. Den bygger på respektive avdelnings inrapporterade underlag.

Beslutsunderlag
-

Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2014-03-10
Månadsuppföljning per 2014-02-28.

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, Kommunchef
Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Intern kontrollplan 2014
Dnr KS 2014/254.005

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen beslutar anta den interna kontrollplanen för 2014

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd inför varje år anta särskild
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från
väsentlighets och riskbedömning. Utgångspunkten för den interna kontrollen 2014 är
vidareutveckling och implementering av kommunens styr- och ledningssystem.
Grunden för den interna kontrollplanen är att systematiskt återkoppla skeenden och utveckling
av styr- och ledningsmodellen i samband med tertialuppföljningar och bokslut.

Beslutsunderlag
-

SPU tjänsteskrivelse 2014-02-14
Intern kontrollplan - Kommunstyrelsen 2014

Beslutet skickas till:
Jonas Rydberg, Kommunchef
Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef
Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi
Ulla Wram, Verksamhetschef
Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare
Mikael Torberntsson, Utvecklingssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Remiss: Skånes regionala utvecklingsstrategi
Dnr KS 2014/63.016

Ledningsutskottets beslut:
-

Kommunen ställer sig bakom det gemensamma yttrande som tagits fram genom
SKNO över Region Skånes remissförslag Skånes regionala utvecklingsstrategi
2030, "Det öppna Skåne 2030

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har upprättat förslag till regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 kallad "Det
öppna Skåne 2030" som skickats till bl.a. samtliga kommuner på remiss. Genom samverkansorganet Skåne Nordost har förslag till yttrande tagits fram och kommunerna föreslås lämna ett
gemensamt yttrande.
Huvudinnehållet i förslaget till yttrande har förankrats i kommunstyresen vid sammanträdet
den 5 mars 2015 genom muntlig föredragning.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse, Strategisk planering och utveckling 2014-03-06
Skåne Nordosts synpunkter på remissförslaget "Det öppna Skåne 2030", Skånes
regionala utvecklingsstrategi 2030, 2014-03-13.

Beslutet skickas till:
Region Skåne, Avdelningen för Regional Utveckling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Förvärv av Nejlikan 10
Dnr KS 2014/194.252

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Nejlikan 10 för en köpeskilling
om 30.000 kr och godkänner förslag till köpekontrakt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2013-11-06 godkänt föreslagen utökning av antalet platser i LSSgruppboenden. Produktionsavdelningen, Stöd och Omsorg, planerar bland att för ett nytt
naturnära LSS-gruppboende i Broby med bra utrymmen inomhus och möjligheter till
uteaktiviteter. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att
förvärva fastigheten Nejlikan 10 vid Njuravägen. Kommunen äger sedan tidigare fastigheterna
Nejlikan 8-9 med en areal om totalt 1.610 kvm. Nejlikan 10 omfattar 1.460 kvm. Ändamålet i
detaljplanen för de tre fastigheterna är bostads- och industriändamål. Om samtliga tre
fastigheter kan disponeras finns tillräckliga ytor för gruppboende, utemiljö och parkering.
Samhällsbyggnadsavdelningen har förhandlat med fastighetsägaren och har kommit fram till
ett förslag till köpekontrakt med en köpeskilling på 30.000 kr, vilket innebär ett pris på ca 20
kr/kvm, motsvarande kommunens taxa för villatomter.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen 2014-02-13
Förslag till köpekontrakt
Kartskiss Nejlikan 8-10

Beslutet skickas till:
Elisabeth Wahlström
Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef
Tomy Toni, Enhetschef
Kenneth Liedman, Enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Beslut att kungöra CENTRALTORGET, Knislinge, Östra
Göinge kommun
Dnr KS 2011/447.343

Ledningsutskottets beslut:
-

Kommunchefen får i uppdrag att revidera planförslaget utifrån
samrådsredogörelsen och kungöra detaljplanen som handläggs med normalt
planförfarande.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan har varit på samråd mellan 18 februari - 11 mars 2014.
Nytt attraktivt boende, med närhet till handel, service och kollektivtrafikförbindelser är en
viktig del i utvecklingen av Knislinge. Att möjliggöra för centrumnära boende är ett viktig led
i att stärka bykärnan och en viktig del i arbetet i att trygga byns långsiktiga hållbarhet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av ett flerfamiljshus i
centralt läge på Centraltorget på fastigheten Knislinge 43:1. Planförslaget innefattar ändring
av användning av del av fastigheten Knislinge 43:1 för att möjliggöra nybyggnad av ett
flerfamiljshus.

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-02-28
Samrådsredogörelse

Beslutet skickas till:
Johanna Kihlström, Planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN, Glimåkra, Östra
Göinge kommun
Dnr KS 2014/256.212

Ledningsutskottets beslut:
-

Kommunchefen får i uppdrag att påbörja planarbetet med ändring av
översiktsplanen för Glimåkra

Sammanfattning av ärendet
I den kommunövergripande översiktsplanen ingår en fördjupning av översiktsplanen för
Glimåkra som en av strategierna för byn. Byn har en del infrastrukturella frågor att lösa så
som dragning av v 119, hur gång och cykelvägnätet ska förstärkas och hur kollektivtrafikens
roll i byn kan utvecklas och förstärkas. Den utveckling som nu sker kring Trollacenter behöver
fångas upp och samordnas med framtida kommunala åtgärder. Stora områden som
sågverkstomten och stationsområdet behöver studeras för att på sikt möjliggöra blandområden
med bostäder.

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-02-17

Beslutet skickas till:
Linnea Widing, Planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Namngivning av ny gata i Broby
Dnr KS 2013/1157.310

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya lokalgatan i kvarteret Hövdingen i
Broby namnet P Antons gata.

Sammanfattning av ärendet
Genom planändring av kvarteret Hövdingen i Broby för byggande av ett gruppboende har en
ny lokalgata skapats. Den nya gatan skall namnsättas för att möjliggöra sökning- och
adressering. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till namn på den nya gatan.
Förslagen har skickats på remiss till Göinge Hembygdsförening för yttrande.
Göinge Hembygdsförening rekommenderar att den nya gatan ges namnet P Antons gata.
Namnet relaterar till P Anton Nilsson, en känd profil som under många år på 1900-talet drev
ekiperingsaffären "P Antons" i Broby, och vars bostadsfastighet låg i det kvarter som nu heter
Hövdingen.

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-02-14
Yttrande från Göinge Hembygdsförening 2014-02-14
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse till Göinge Hembygdsförening
2013-12-09
Planskiss kvarteret Hövdingen

Beslutet skickas till:
Göinge Hembygdsförening
Kenneth Liedman, Enhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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