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Tid och plats: Onsdag den 28 augusti 2019, klockan 8:30-09:00 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Anders Bengtsson (S), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Caroline Biltmo (C), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Nermina Crnkic, stabschef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Justerare Camilla Dahlström (M) 

Justeringens utförande Fredag den 30 augusti 2019 i kommunhuset 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

Underskrifter: Paragrafer 36 - 40 

Sekreterare Andreas Sjölin 

Ordförande Anders Bengtsson (S) 

Justerare Camilla Dahlström (M) 
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Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-08-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-30 

Datum då anslaget tas ned 2019-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

Underskrift Andreas Sjölin 
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§ 36 
 

Planbesked för Tulpanen 3 i Broby 
Dnr: KS 2019/01082 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av tomtindelning för 

Tulpanen 3 i Broby genom förenklat förfarande 

 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda innan beslut om 

antagande 

 Planavtal ska tecknas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren Njuran fastighet AB (kontaktperson ) vill stycka av 

fastigheten Tulpanen 3 till två fastigheter, vilket inte är möjligt idag då det finns en 

tomtindelningsplan från år 1971. Tomtindelningen gäller för flera fastigheter, men då 

sökande endast är intresserad av att stycka av Tulpanen 3 kommer upphävandet endast beröra 

Tulpanen 3. 

 

Plan- och byggenheten bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock ingen 

garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer att 

påbörjas. 

 

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med förenklat förfarande och därmed gå direkt till 

antagande efter samråd. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 9 augusti 2019 

 Begäran om planbesked för Tulpanen 3 

 PlanPM för Tulpanen 3 
 

Beslutet skickas till: 

Njuran Fastighet AB,  

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 37 
 

Upphävande av riktlinjer för de kommunala pensionärs- och 
handikappråden samt framtagande av ny rutin för 
medborgarforum 
Dnr: KS 2019/01193 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige upphäver sina tidigare beslut att inrätta ett pensionärsråd och ett 

handikappråd, antagna av Kommunfullmäktige den 25 november 1976 § 157 samt 

den 31 mars 1977 § 45. 

 De två råden ersätts med ett medborgarforum. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till övergripande riktlinjer för 

medborgarforum.  

 Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut den 9 september 2015 § 121 om 

antagande av riktlinjer. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har, sedan fyra år tillbaka, som en del i dialogen med civilsamhället i Östra 

Göinge kommun aktivt deltagit i pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen. 

Syftet med deltagandet i de två gemensamma remiss- och referensorgan har varit att inhämta 

synpunkter från ovanstående gällande hur den kommunala verksamheten påverkar grupperna 

äldre samt funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen har även genom detta forum kunnat delge 

dem information.  

 

Råden har bestått av representanter från organisationerna i fråga, tre ledamöter från 

kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott samt tjänstemän från förvaltningen. 

Råden har fört protokollförda sammanträden där kommunala tjänstemän har stått för 

administrationen. 

 

Dialogen med civilsamhället har de senaste åren utvecklats och under 2019 har en idé om ett 

mer öppet medborgarforum i kontrast till råden vuxit fram som en förbättringsåtgärd. För den 

nya arbetsformen behöver riktlinjer, liknande de kommunstyrelsen tidigare tagit fram för 

råden, arbetas fram. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 8 augusti 2019 
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Beslutet skickas till: 

Kommunchef 

Hemsida 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2019-08-28 

Sida 7/9 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 
 

Ny kommunal borgen KHF Göingebygdens trygga hem 
Dnr: KS 2019/01209 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Östra Göinge kommun går i borgen för KHF Göingebygdens trygga hems lån, a 

30 000 000 kronor hos SEB. Det nya lånebeloppet ryms inom beslutad borgensram, 

KF 2015-12-17 § 118. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kooperativa Hyresrättsföreningen (KHF) Göingebygdens anhåller om borgensåtagande inom 

beslutad borgensram, KF 2015-12-17 § 118. Lånet ska användas som slutbetalning för om 

och tillbyggnad av Västanvid i Knislinge. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 13 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

, Göingebygdens Trygga hem 
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§ 39 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2019/01253 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Från och med 2019-09-11 och tillsvidare utses följande personer, två i förening, till 

firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: Mattias Carlsson, 

Alexandra Persson, Emelie Ferlaux, Maja Wångnell, Lotta Olsson, Jessica Nilsson, 

Petra Axelsson och Renée Norlin. 

 Från och med 2019-09-11 upphävs tidigare beslut, KS § 191, 2018-11-26, om 

firmatecknare. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med förändring av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende 

firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 22 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Lotta Olsson, ekonomienheten 
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§ 40 
 

Förslag till reviderad delegationsordning, 2019-09-11 
Dnr: KS 2019/00021 
 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med de tillfälliga ändringar 

som gällt mellan den 3 juli och den 20 september 2019, enligt ordförandebeslut fattat 

den 3 juli 2019. 

 Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med den tillfälliga ändring 

som gällt mellan den 21 augusti och den 20 september 2019, enligt ordförandebeslut 

fattat den 21 augusti 2019. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har som rutin att, i de lägen en ändring av delegationsordningen inte kan 

vänta till nästa sammanträde, ska ordföranden fatta ett beslut om att ändringarna tillfälligt ska 

gälla till dess att styrelsen kan besluta att anta stadigvarande ändra delegationsordningen. 

 

Den 3 juli 2019 beslutade Kommunstyrelsens ordförande att ett antal ändringar vad gäller 

delegationen i personalfrågor ska göras med anledning av nya rutiner för chefer som tagits 

fram av HR-avdelningen. 

 

Den 21 augusti 2019 beslutade Kommunstyrelsens vice ordförande, i egenskap av 

tjänstgörande ordförande vid ordinarie ordförandes ledighet, att ändra delegationsordningen 

vad gäller inackorderingstillägg för gymnasielever. Detta i förberedelse inför terminsstarten, 

då ansökningar börjat komma in. 

 

Ovanstående förändringar är i rimliga i enlighet med den arbetsmodell som finns på 

förvaltningen, och styrelsen föreslås därför besluta i enlighet med ordförandebesluten. 
 

Beslutsunderlag 

 Ordförandebeslut, fattat den 3 juli 2019 

 Ordförandebeslut, fattat den 21 augusti 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
 

 

 




