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Tid och plats: 
 

Tisdag den 26 november 2019, klockan 8:30–10:05 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 
Camilla Dahlström (M) 
Caroline Biltmo (C), tjänstgörande ersättare 
Anders Bengtsson (S) 

  
  
Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Mattias Larsson (§§ 57-58) 
Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§ 59) 
Henrik Arvidsson, enhetschef (§ 59) 
Sandra Cornmark, planarkitekt (§ 59) 
Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  
Justerare Anders Bengtsson (S) 
  
Justeringens utförande Torsdag den 28 november 2019 i kommunhuset 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
57 - 66 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 
  

Ordförande Patric Åberg (M) 
  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Andreas Sjölin 
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Information 
 
Avfallstaxa 2020 
Henrik Arvidsson, enhetschef, informerar om förslaget till ny avfallstaxa för 2020 som Östra 
Göinge Renhållnings AB skickat in. 
 
Kommunchefen informerar 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om: 
 
arbete med säkerhet och beredskapsarbete, 
upphandling av arkitekt för nytt kommunhus, 
rekrytering av ny HR-chef, 
ny förvaltningsorganisation och kommunal samverkan, 
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§ 57 
 

Intern kontrollplan 2020 
Dnr: KS 2019/01500 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Den interna kontrollplanen för 2020 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

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 i 
väsentlighets- och riskbedömning. Den interna kontrollen återkopplas i samband med 
delårsrapporter och bokslut, enligt den beslutade planen. 
För år 2020 läggs särskilt fokus på intern kontroll gällande avrop ifrån ramavtal samt 
processen kring om-, till – och nybyggnation. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 
2019 

 Intern kontrollplan 2020 
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§ 58 
 

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 
Dnr: KS 2019/00027 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Rapporten godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 14 november 2019 
 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 
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§ 59 
 

Översiktsplan för Östra Göinge kommun, antagande 
Dnr: KS 2019/01628 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till översiktsplan för Östra Göinge kommun. 

 Kommunfullmäktige upphäver fördjupade översiktsplaner för Broby, Glimåkra 
respektive Knislinge (§ 30/2017, § 29/2017 respektive § 79/2014). 

 Kommunfullmäktige upphäver vindbruksplan, antagen i § 67/2012. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen är kommunens verktyg för helhetssyn och långsiktighet. Den visar hur Östra 
Göinge ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden, samt hur olika intressen 
som rör användningen av mark och vatten ska vägas mot varandra. Den beskriver hur den 
bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas samt hur kommunen avser stärka byarna 
och landsbygden. Med bred förankring och tyngd som kommunfullmäktiges viktigaste beslut 
för den långsiktiga utvecklingen blir planen styrande för alla kommunala verksamheter och 
bolag. Planen ger också riktlinjer för detaljplaner, bygglov, investeringar, och strategiska 
markförvärv.  
 
Efter genomfört samråd och utställning överlämnas härmed förslag till översiktsplan 2020-
2035 för antagande. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 1 november 2019 
- Översiktsplan, antagandeversion (särskilt utlåtande är inbakad) 

 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen m.fl. enligt sändlista. 
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§ 60 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan till 
informationshanteringsplan 
Dnr: KS 2019/00824 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen fastställer förslag till revidering av dokumenthanteringsplan till 

informationshanteringsplan som inbegriper områdena: 
o 1. Demokrati och Ledning 
o 2. Intern service 
o 3. Samhällsservice 
o 4. Samhällsbyggnad 
o 5. Trygghet och säkerhet 
o 6. Miljö- och hälsoskydd 
o 8. Vård och omsorg 
o 9. Socialt stöd 
o 10. Kultur och fritid 

 Kommunstyrelsens beslut omfattar de punkter där ”KS” anges som ansvarig nämnd. 

 Kommunstyrelsen upphäver de områden i nuvarande dokumenthanteringsplan som 
finns med i informationshanteringsplanen, medan område 7 – Skola, fortsätter gälla 
tills även dessa områden omarbetats. 

 Kommunstyrelsen beslutar att för de informationstyper som saknas i den befintliga 
samt äldre dokumenthanteringsplaner, kan informationshanteringsplanen som gäller 
från och med 2020-01-01 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om då gällande 
lagstiftning motsäger detta. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dokument-/Informationshanteringsplan är ett styrande dokument för hur verksamhetens 
information ska hanteras, bevaras eller gallras.  
Sedan 1 januari 2017 är kommunen medlem av kommunalförbundet Sydarkivera som bland 
annat vill att medlemskommunerna ska arbeta på ett likartat sätt så långt som det är möjligt. 
Sydarkiveras förbundsstyrelse är även Östra Göinge kommuns arkivmyndighet sedan 2017. 
Sydarkivera har infört klassifikationssystemet Verksam som den nu föreslagna 
informationshanteringsplanen grundar sig på. Arkivarien har tillsammans med respektive 
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verksamhet anpassat den till Östra Göinge kommuns förutsättningar och de områden som nu 
är omarbetade behandlas i detta ärende. Den befintliga dokumenthanteringsplanen fastställdes 
av kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 2017-09-01.  
 
Alla områden utom område 7 som gäller skolan är redo för beslut och kan implenteras när 
styrelsen antagit dem. Område 7 är dock inte redo för beslut utan behöver bearbetas 
ytterligare. Förslag till revidering gällande dessa kommer att delges Kommunstyrelsen 
senare. 
 
Varje nämnd är ansvarig för sina egna handlingar och ska anta planer för den egna 
informationshanteringen. Tillsyns- och tillståndsnämnden, Valnämnden och 
Överförmyndaren beslutar därför om de punkter som Kommunstyrelsen inte ska besluta om. 
Vissa punkter är gemensamma. Detta markeras i planen med ett ”KS”, ”TT”, ”VN” eller 
”ÖF”, alternativt alla fyra, under kolumnen ”ansvarig nämnd”: 
 

Beslutsunderlag 

 Nuvarande dokumenthanteringsplan (gäller fr.o.m. 2017-09-01) 
 Förslag på informationshanteringsplan, att gälla från och med den 13 november 2019 
 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 19 november 2019 

 

Beslutet skickas till: 
Hemsidan 
Sydarkivera 
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§ 61 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-
12-11 
Dnr: KS 2019/00021 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 8 november 2019, antas. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har föreslagit några förändringar av delegationsordningen. 
 
Måltidspriser 
Punkt 112, beslut om måltidspriser inom äldre- och handikappomsorgen samt för 
pedagogiska måltider, utökas med tillägget att punkten avser brukare. Detta för att punkten 
inte ska blandas ihop med prissättningen för personal. 
 
Säkerhetsskyddschef 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 5 november 2019 att tillfälligt lägga till punkt 
140 i delegationsordningen fram till och med den 11 december. Enligt den nya 
säkerhetsförordningen ska en organisation som arbetar med uppgifter som rör rikets säkerhet 
utse en säkerhetsskyddschef med ansvar för säkerhetsarbetet. I ordförandebeslut får 
stabschefen delegation att utföra uppgifterna som säkerhetsskyddschef, med kommunchefen 
som ersättare. Detta tillfälliga beslut blir nu stadigvarande genom Kommunstyrelsens beslut 
den 11 december. 
 
Tillsyn av enskild förskola 
Kommunen ska enligt 26 kap. 4 § skollagen utföra tillsyn på förskolor, fritidshem och 
pedagogiska omsorger som kommunen godkänt, med undantag för ärenden som rör 
kränkande behandling, där Skolinspektionen har tillsynsansvaret. Tillsynen utförs av 
förvaltningen men planeringsutskottet har haft delegation att fatta tillsynsbeslutet. De krav 
som ställs på en förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är idag definierade i regelverk, 
och det saknas utrymme för de mer ideologiskt betingade beslut som skulle kräva att det 
hanteras på politisk nivå. Verksamhetsområdeschef för det område som har ansvar för skolan 
får nu delegation att fatta beslut i tillsynsärendet, enligt punkt 182. 
 
Kränkande behandling 
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Idag har avdelningschef inom grundskolan rätt att besluta i ärenden rörande kränkande 
behandling enligt 6 kap. 10 § skollagen. Samma rätt bör finnas inom förskolan och 
gymnasiet, och därför läggs punkterna 261 och 294 till i förskolans och gymnasieskolans del. 
 
Skolplikt vid utlandsflytt 
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. För barn som varaktigt vistas utomlands gäller 
inte skolplikten enligt 7 kap. 2 § skollagen. Ibland krävs det dock en bedömning om ett barn 
kan anses ha flyttat från landet, och om skolplikten då ska hävas. Kommunens skyldighet att 
säkerställa att barnet går i skolan gäller nämligen när barnet flyttar inom EU, EES eller 
Schweiz. Då måste skolan i det nya hemlandet intyga till kommunen att barnet går där. 
Därför bör verksamhetsområdeschef för det område dit skolan hör få delegation att besluta i 
dessa frågor, i form av punkt 266. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 8 november 2019 
 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 8 november 2019 

 

Beslutet skickas till:  
Hemsida 
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§ 62 
 

Begäran om planbesked för  
Dnr: KS 2019/01391 
 

Planeringsutskottets beslut 
- Planeringsutskottet lämnar ett positivt planbesked. 
- Kommunchefen får i uppdrag att ändra detaljplanen för  Hanaskog genom 

standard planförfarande. 
- Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det 

för granskning innan beslut om antagande. 
- Planavtal ska tecknas. 

 
Beslutsnivå 
Planeringsutskottet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägare  har inkommit 23 september 2019 med begäran om 
planbesked. Den sökande har som avsikt att dela fastigheten i mindre fastigheter samt 
möjliggöra för enbostadshus inom området, något som inte är möjligt i nuläget då området 
idag är planlagt för handelsträdgårdsändamål. 
 
Området innefattas av uppgifter om fornlämning av typ by/gårdstomt. En arkeologisk 
utredning kan därför bli aktuell i samband med planarbetet. 
 
Dagvattensystemet i Hanaskog är idag mycket ansträngt. En dagvattenutredning kan därför 
bli aktuell. 
 
I planarbetet behöver man även belysa trafikbuller i förhållande till bostäder. 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 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 standard planförfarande. 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 8 november 2019 
- Plan-PM,  
- Begäran om planbesked,  

 
Beslutet skickas till:  
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§ 63 
 

Begäran om planbesked för del av Broby 60:1 
Dnr: KS 2019/01505 

Planeringsutskottets beslut 
  

 Planeringsutskottet lämnar ett positivt planbesked. 

 Kommunchefen får i uppdrag att ändra detaljplanen för del av Broby 60:1, Broby 
genom standard planförfarande. 

 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det 
för granskning innan beslut om antagande. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet  
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har 18 oktober 2019 inkommit med begäran om planbesked för del av 
fastigheten Broby 60:1 i Broby. Anledningen är att det finns ett behov av att ändra den 
befintliga detaljplanen för att möjliggöra för en ny matsal och ett nytt kök, ett behov kopplat 
till Göinge- och Prästavångskolans verksamheter.  
 
Delar av planområdet utgörs idag av en gräsyta som tillhör idrottsområdet, en yta som 
används av skola och föreningar för lek, idrott och bollspel. En exploatering innebär att delar 
av gräsytan kommet att tas i anspråk någon som måste beaktas i planarbetet.  
 
Dagvattensystemet i Broby är ansträngt och frågan behöver därför undersökas i planarbetet.  
 
I planarbetet behöver man även belysa den generella trafiksäkerheten i området. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 12 november 2019 
 Begäran om planbesked, Broby 60:1 
 PlanPM, del av Broby 60:1 

 

Beslutet skickas till: 
Johanna Holgersson 
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§ 64 
 

Antagande av ändring till detaljplan genom upphävande av 
tomtindelningsplan för  
Dnr: KS 2019/01392 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen beslutar om att anta ändring till detaljplan genom upphävande av 

tomtindelningsplan för  i Broby 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren Njuran fastighet AB (kontaktperson  vill stycka av 
fastigheten  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  kommer upphävandet endast beröra 

 
 

Förslag till ändring av detaljplan genom upphävande av tomtindelningsplan för  i 
Broby har varit ute på samråd från den 7 oktober till den 25 oktober 2019 enligt 
kommunstyrelsens beslut 11 september 2019 § 95. 
 
Planändringen bedöms vara klar för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 4 november 201 
 Planbeskrivning 
 Berörd tomtindelningsplan 
 Samrådsredogörelse 
 Fastighetsförteckning 

 

Beslutet skickas till: 
Sandra Cornmark 
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§ 65 
 

Driftstöd till Kristianstads Airport AB 
Dnr: KS 2019/01543 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
  Kristianstad Airport AB beviljas 260 000 SEK i driftstöd under år 2019. 

 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.  

 Driftsstödet 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 from 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, d.v.s. 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 Kommunstyrelsen i varje 
kommun besluta om att bevilja driftstödet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 28 oktober 2019 
 Bilaga A, underlag för kommunens beslut 

 

Beslutet skickas till 
Kristianstads Airport 
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§ 66 
 

Revidering av KFS 43 - Instruktion för kommundirektören, 
2019-12-11 
Dnr: KS 2019/01646 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad KFS 43 - instruktion för kommundirektören, daterat den 11 

november 2019, antas. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de gällande överenskommelserna mellan staten och kommunerna och de 
lagstiftningarna som dessa baseras på förutsätts kommunen kontinuerligt bedriva ett 
grundläggande arbete med krisberedskap. Överenskommelserna fokuserar särskilt på 
hantering av extraordinära händelser och de delar av det civila försvaret som rör kommunen. 
Kommunledningen och kommunstyrelseförvaltningen har en nyckelroll i kommunens arbete 
med krisberedskap, civilt försvar och svåra samhällsstörningar och kommundirektören leder 
dessa verksamheter direkt. Därför bör Kommunstyrelsen i sin instruktion till 
kommundirektören ange vilka uppgifter denne ska ha i krisberedskapen och i förberedelserna 
för att hantera kriser och andra samhällsstörningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 11 november 2019 
 Förslag till reviderad KFS 43 – instruktion för kommundirektören, daterat den 11 

november 2019 
 

Beslutet skickas till: 
Hemsida 
Säkerhets- och beredskapssamordnare 
 
 




