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Ärendeförteckning
§1

Detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i Knislinge

§2

Antagande av detaljplan för Trollacenter (Glimåkra
3:65 m.fl.)

§3

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
gällande ekonomiskt bistånd

§4

Avgifter för försenad och förkommen media på
biblioteken

§5

Hälso-och sjukvårdsavtalet: Överenskommelse om
samverkan vid utskrivning

§6

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018
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Tid och plats:

Onsdag den 21 november 2018, klockan 8:30-8:30 , Mötesrum Breanäs

Beslutande ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S)

Övriga närvarande:

Jonas Rydberg, kommunchef
Mikael Torberntsson, stabschef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Justeringens utförande

Fredag den 23 november 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sjölin

Sekreterare

Andreas

Ordförande

Patric Åberg (M)

Justerare

Anders Bengtsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Planeringsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-23

Datum då anslaget tas ned

2018-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Information från kommunchef
Kommunchef Jonas Rydberg informerar om det fortsatta arbetet med att utreda den s.k.
”byggskandalen”.
Kommunchefen informerar även om fortsättningen på tidigare principbeslut gällande
ekonomiskt bistånd.
Kommunchefen informerar om rekryteringen av ny samhällsbyggnadschef.
Kommunchefen informerar slutligen om försäljning av kommunala industrifastigheter och
läget gällande industrifastigheter generellt i kommunen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§1

Detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i Knislinge
Dnr: KS 2016/01613

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Lejonet 3 m.fl. i
Knislinge genom standard planförfarande.
 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det
för granskning innan beslut om antagande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om planuppdrag för Lejonet 3 i Knislinge, beslutat
den 21 september 2016 § 73. På grund av delvis ändrade förhållanden har planuppdrags syfte
förändrats och området utökats.
Detaljplanens syfte är att ta bort industriändamålet i gällande plan och möjliggöra en
kombination av bostäder och verksamheter på Lejonet 3 och 5, med tillhörande parkering på
del av Triangeln 15. Kommunens inriktning för planarbetet är även att delar av gällande
detaljplan, som berör fastigheterna Lejonet 1 och 2 samt del av Knislinge 18:3, ska upphävas.
Industriändamålet är inte längre är aktuellt och det innebär restriktioner på befintliga och
planerade bostäder i området om det ligger kvar. Uppdraget har stöd i pågående aktualisering
av översiktsplanen (samrådsversion, daterad den 15 maj 2018) och är en del i den framtida
utvecklingen av Hjärsåslilla.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standard planförfarande. Planen kommer att
finansieras genom planavgifter i bygglovsskedet, vilket innebär att inget planavtal kommer
att upprättas.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 1 november 2018
 Karta över området (rödmarkerat är det område som föreslås upphävas och
gråmarkerat är det som inkluderas i förslag till detaljplan)

Beslutet skickas till:
Sandra Cornmark, planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2

Antagande av detaljplan för Trollacenter (Glimåkra 3:65
m.fl.)
Dnr: KS 2016/01798

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:


Förslaget till detaljplan för Trollacenter (Glimåkra 3:65 m.fl.) antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att planlägga Trollacenterområdet (fastigheterna Glimåkra 3:65,
Läkaren 8 och del av Glimåkra 37:1) i norra delen av Glimåkra för park- och naturändamål
samt diverse fritid- och idrottsändamål. Planen kommer också ge möjlighet till uppförande
av bouleplaner, utegym, skatepark, idrottsanläggningar och parkeringsplatser samt bekräfta
den befintliga konstgräsfotbollsplanen på fastigheten 3:65 som nu har tidsbegränsat
bygglov.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt Kommunstyrelsens beslut 7
december 2016 § 224. Samrådstiden pågick från den 11 juni till den 2 juli 2018 och
granskningstiden pågick från den 24 september till den 14 oktober 2018. Efter samråd och
granskning finns det fortfarande sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 1 november 2018
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Bilaga 1: Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga 2: Miljöteknisk markundersökningsrapport
Bilaga 3: PM avseende grundläggning av skatepark

Beslutet skickas till:
Sandra Cornmark, planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§3

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
gällande ekonomiskt bistånd
Dnr: KS 2017/02039

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018, antas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enheten för ekonomiskt bistånd flyttades vid årsskiftet om från Familj och utbildning till
Inflyttning och arbete. Enheten har nu även en ny enhetschef. Det finns inte längre någon
biträdande enhetschef som arbetar gentemot ekonomiskt bistånd.
Därför behöver punkt 285 i delegationsordningen, gällande biträdande enhetschefs rätt att
besluta om ekonomiskt bistånd utöver riksnorm och riktlinje till max 50 procent av
prisbasbelopp, revideras. Nu har biträdande enhetschef delegation där. Det bör istället vara
enhetschef.
Vidare bör en ny punkt, nr 291, läggas till delegationsordningen. Enheten för ekonomiskt
bistånd har flaggat för ett växande problem med försök till försörjningsstödsbedrägeri. Detta
ska enligt 6 § bidragsbrottslagen polisanmälas. Här bör enhetschefen få delegation att göra så
för en snabb process.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 november 2018
 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018
Beslutet skickas till:
Hemsida, ekonomiskt bistånd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Avgifter för försenad och förkommen media på biblioteken
Dnr: KS 2018/01491

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för försenad och förkommen media på
biblioteken enligt förslaget att gälla från och med den 1 januari 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Biblioteken i Skånenordost (Östra Göinge, Osby, Bromölla, Kristianstad, Hörby och
Hässleholm) har sedan flera år ett samarbete inom biblioteksverksamheten genom bland
annat gemensam bibliotekskatalog, låntagarregister och webb-portal.
Avgifterna, som kommunen har för försenade och förkomna media, är ytterligare ett område i
samarbetet. Med gemensamma avgifter inom Skånenordost lånar låntagarna media på samma
villkor oavsett vilket bibliotek som de använder i Skånenordost.
Senast avgifterna inom biblioteksverksamheten justerades var den 1 januari 2015 och det
finns behov att göra en översyn och justering av dessa. Dels för att möta högre kostnader i
verksamheten för att ersätta förkommen media och dels för att skapa en mer enhetlig
avgiftsstruktur.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Familj och utbildning, daterad den 2 november 2018
 Förteckning förslag på nya avgifter, daterad den 2 november 2018

Beslutet skickas till:
Jan Carlson, enhetschef Kultur & Fritid
Ingrid Mauritzon-Olsson, biblioteksansvarig

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§5

Hälso-och sjukvårdsavtalet: Överenskommelse om
samverkan vid utskrivning
Dnr: KS 2017/01973

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, antas att gälla från och med den 1
januari 2018.
 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten vård, daterad den 24 november 2017, upphör att gälla den
31 december 2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. I 4 kap. 4 § anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta
gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende
samverkan. Överenskommelsen har den gemensamma målsättningen för hela
utskrivningsprocessen att en patient, när alla samverkat och tagit sitt ansvar för planering och
överlämnande av nödvändiginformation skrivs hem samma dag som patienten är
utskrivningsklar oavsett vilken boendeform patienten har eller behöver. Patienter ska vara på
sjukhus enbart av medicinska skäl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hälsa och omsorg, daterad den 11 oktober 2018
 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Beslutet skickas till:
Chef för Familj och utbildning
Chef för Hälsa och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§6

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018
Dnr: KS 2018/00573

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018 är framtagen avseende det ekonomiska
resultatet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 19 november 2018
 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

