
  

  

 

Protokoll Planeringsutskottet  

2020-04-29  
Sida 1 av 12  
 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 
 

 

Ärendeförteckning 

 

§ 19 Årets kvalitets- och utvecklingspris inom Utbildning 

2020 

  

§ 20 Revidering av dokumenthanteringsplan till 

informationshanteringsplan - Del 7 - Skola, samt 

mindre justeringar 

  

§ 21 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning   

§ 22 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton 

Östra Göinge kommun 

  

§ 23 Fastställande av Vision 2030 för Skåne Nordost   

§ 24 Antagande av detaljplan för del av Broby 60:1   

§ 25 Antagande av detaljplan för Mickel Göing 13 m.fl. i 

Broby 

  

    

 

 

 
  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2020-04-29 

Sida 2/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
  

Tid och plats: 

 

Onsdag den 29 april 2020, klockan 8:30-09:50 , Mötesrum Breanäs 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef (per videolänk) 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Ulrika Olsson, utvecklingsledare ( § 19) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 30 april 2020 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

19 - 25 

  

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 2020-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-30 

Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Regionplan 
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, informerar om förslaget till ny regionplan för 

Skåne. 

 

Kommunchef informerar 
Jonas Rydberg, kommunchef informerar om hur bygget av nytt kommunhus fortskrider. 

 

Kommunchefen informerar även om situationen med COVID-19 och hur förvaltningen 

arbetar med frågan. 

 

Kommunchefen informerar slutligen om oro och stök i Broby och åtgärder som vidtagits. 

 

Skatteprognos 
Mattias Larsson, ekonomichef, informerar om SKR:s skatteprognos för kommande år. 
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§ 19 
 

Årets kvalitets- och utvecklingspris inom Utbildning 2020 
Dnr: KS 2020/01272 

Planeringsutskottets beslut 

 Göinge Utbildningscenter 2 tilldelas årets kvalitets och utvecklingspris inom 

Utbildning 2020. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Årets kvalitets- och utvecklingspris inom kommunens utbildningssektor ska beslutas. 

Priset är avsett att bidra till ökad kvalitet och skolutveckling. Priset utdelas till personer eller 

arbetslag som har genomfört projekt som har visat resultat utifrån ökad kvalitet för barn, 

elever och/eller vårdnadshavare, bidragit till ökad måluppfyllelse samt samverkan.  
Det har inkommit tre ansökningar. Underlag för hur de uppfyller kriterierna finns bifogad.  

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar att "Göinge Utbildningscenter 2 tilldelas årets kvalitets och 

utvecklingspris inom Utbildning 2020". 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Patric Åberg (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet bifaller Patric Åbergs 

(M) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbetes tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020 

 Bilaga med förslag på pristagare och stipendiater, daterad den 16 april 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Mia Karlsson, skolchef 

Pristagarna via Ulrika Olsson 
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§ 20 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan till 
informationshanteringsplan - Del 7 - Skola, samt mindre 
justeringar 
Dnr: KS 2019/00824 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad informationshanteringsplan, daterat den 9 april 2020, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 december 2019 § 140 fastställde Kommunstyrelsen övergången från en 

dokumenthanteringsplan till den nya informationshanteringsplanen, Planen omfattar den 

information som Kommunstyrelsens verksamhet förfogar över, det vill säga sådant som 

ansökningar, protokoll, yttranden, rapporter, klasslistor etc. Varje kommunal nämnd antog sin 

del av den nya planen separat. Valnämnden har inte antagit sin del ännu, då nämnden inte 

sammanträtt på grund av utbrottet av covid-19, men då det för tillfället inte är några val att 

administrera är bedömningen att Valnämnden kan anta sin del senare. För Kommunstyrelsens 

del saknades dock del 7 som rör Skolan, då Sydarkivera ännu inte gått igenom detta med 

skoladministrationen. Detta är nu gjort och bifogat till beslutet finns den nya uppdaterade 

planen med del 7 infogad.  

 

Utöver detta görs även några mindre justeringar i det som antogs i december.  

 

Del 1 – Demokrati och ledning 

1.6.2.3. EU-projekt 

Dokumenttyp "styrgruppsrapport" ändras till "närvarorapport", då det mer beskriver vad som 

faktiskt bevaras. 

 

Del 2 – Intern service 

2.7.2. – 2.7.5 Anställa personal 

Det förtydligas att beställningar av passerkort och mobiltelefon och anmälan om arbetsskada 

till Försäkringskassan inte längre ska göras i Flexite utan i det nya systemet LISA. 

 

2.14.2. Cafeteria 

Statistik över beställningar etc. ska inte längre dokumenteras i Hypergene utan i Denacode. 

Det tillkommer även en ny punkt som heter "Administration av gjorda köp" som handlar om 

de kunddata som lagras. Även dessa ska dokumenteras i Denacode. Detta är det bland annat 

det system där anställda och förtroendevalda numera blippar sina passerkort för att beställa 

fika. 
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Del 5 – Trygghet- och säkerhet 

 

5.7 Skade- och tillbudsrapportering 

 

Skadeanmälningar av olika slag ska dokumenteras i "system för skador" samt Arigo,  

Handlingar rörande tillbud och rapportering av olyckor ska ske i LISA. 

 

Del 8 – Vård och omsorg 

 

8.7.2 Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg 

Det förtydligas att underlag för fastställande av avgift ska bevaras, men att den för LSS 

ibland ska gallras efter fem år.  

 

8.8.3 Personlig assistans 

En ny punkt om, Ansökan om tillfällig utökning av personlig assistent enligt 9§2LSS vid 

ordinarie assistents sjukdom, läggs till då den saknats. 

 

Del 9 – Socialt stöd 

 

9.2.2 Insatser barn och unga 

En ny punkt om egenavgift för de insatser mot barn- och inga där avgift får tas ut enligt 

socialtjänstlagen läggs in. 

 

9.3.1.2  

Anmälan som inte resulterar i ärende 

Anmälan om elavstängning och hyresskuld behöver inte sparas för evigt. Därför sätts nu en 

gallringsperiod om tre år. 

 

9.3.13 Uppgifter/handlingar i personakt 

Precis som tidigare behöver här dokumentation kring egenavgift för de insatser där avgift kan 

tas ut läggas in. 

 

9.4.1 Faderskapsärenden 

Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn som inte är folkbokfört (utan ärende) 

Underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn (utan ärende) 

 

Dessa handlingstyper är viktiga att spara i samband med faderskapsärenden och måste finnas 

med i informationshanteringsplanen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 april 2020 

 Förslag på reviderad informationshanteringsplan 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 21 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 2020-
05-13 
Dnr: KS 2020/00029 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning, daterat den 7 april 2020. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har genomgått en översyn utifrån formalia, struktur 

och ändringar i själva delegationen. Varje verksamhet har fått ge sin input på vilken 

delegation som verksamheten behöver. Då förändringarna är omfattande redovisas dem inte i 

tjänsteskrivelsen, utan bifogat till förslaget till delegationsordning finns en utredning med 

kommentarer till de förändringar som görs, det vill säga syfte och tillämpningar av 

delegationspunkterna. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterat den 7 april 2020 

 Förslag till ny delegationsordning, daterat den 7 april 2020 

 Kommentarer till ny delegationsordning 

 Befintlig delegationsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 22 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2020/01055 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Från och med den 1 mars 2020 och tillsvidare utse följande personer, två i förening, 

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

Larsson, Alexandra Persson, Oliver Gustafsson, Dragan Spasojevic, Lotta Olsson, 

Jessica Nilsson, Petra Axelsson och Yvonne-Malm Blom,   

- Från och med den 29 februari 2020 upphävs tidigare beslut, KS § 93, 2019-09-11, 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 upphandlingsavdelningen, daterad den 30 mars 2020 
 

Beslutet skickas till:  

Lotta Olsson, Ekonomienheten 
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§ 23 
 

Fastställande av Vision 2030 för Skåne Nordost 
Dnr: KS 2020/01173 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat förslag till ”Vision 2030”, en vision med 

målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för samarbetskommittén Skåne Nordost har den 17 mars fattat beslut om att 

överlämna bifogat förslag angående en ny vision för Skåne Nordost till kommunstyrelserna i 

Skåne Nordost. Denna vision med tillhörande målbilder och principer för samverkan föreslås 

ersätta Färdplan Skåne Nordost 2020 som stadfästes 2014. 

Vision 2030 handlar om att beskriva ett önskat framtida tillstånd för nordöstra Skåne i ett 

expansivt södra Sverige. Visionen beskriver hur vi vill att nordöstra Skåne ska uppfattas, vad 

vi gemensamt ska satsa på och vilken riktning vi ska ta för att ta nordöstra Skåne in i 

framtiden. 

Enligt visionens målbilder finns det i nordöstra Skåne en attraktiv och dynamisk 

arbetsmarknad med flera innovationsmiljöer, konkurrenskraftiga arbetsgivare och attraktiva 

kommuner. Det finns en hög tillgänglighet via digitala tjänster och en väl utbyggd 

kollektivtrafik. 

För att nå visionen behövs gemensamma principer för samverkan. Kommunerna inom Skåne 

Nordost samverkar inom prioriterade områden där vi gemensamt når längre än var kommun 

för sig. Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med andra aktörer. 

Styrelsen för samarbetskommittén Skåne Nordost rekommenderar kommunstyrelserna i de 

kommuner som ingår i samarbetet Skåne Nordost att ställa sig bakom bifogat förslag till 

”Vision 2030”, en ny vision med målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 7 april 2020 

 Missiv: Skåne Nordost - Vision 2030 

 Skåne Nordost - Vision 2030 
 

Beslutet skickas till: 

Samarbetskommittén Skåne Nordost 
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§ 24 
 

Antagande av detaljplan för del av Broby 60:1 
Dnr: KS 2020/00563 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Detaljplan för del av Broby 60:1 antas.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Prästavångskolan och Göingeskolan har idag ett gemensamt kök med tillhörande matsal vars 

kapacitet idag är otillräcklig. De båda skolorna är därför i behov av ett nytt kök och en ny 

matsal. Detaljplanens främsta syfte är att säkerställa plats för ny matsal och nytt kök, vilka 

ska servera Prästavångskolan och Göingeskolan.  

 

Då kommunen strävar efter att skapa flexibla och omställningsbara ytor, en förutsättning för 

att sänka lokalkostnader i framtiden, har detaljplanen även som syfte att möjliggöra för en 

framtida samlings- och möteslokal.   

 

Vidare syftar detaljplanen till att reglera byggnadens placering och volym, detta med hänsyn 

till befintliga bebyggelsestrukturer, relationen till dessa samt intilliggande idrottsområde och 

befintligt gång- och cykelstråk. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 26 

november 2019 § 63. Samrådstiden pågick från den 19 februari till den 8 mars 2020 och 

granskningstiden pågick från den 20 mars till den 3 april 2020. 

 

Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 6 april 2020 tjänsteskrivelse 2020 

 Plankarta  

 Planbeskrivning  

 Granskningsutlåtande  

 Bilaga 1: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/ Geoteknik Broby 60:1 

 Bilaga 2: Projekteringsunderlag/Geoteknik Broby 60:1 
 

Beslutet skickas till: 

Johanna Holgersson 
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§ 25 
 

Antagande av detaljplan för Mickel Göing 13 m.fl. i Broby 
Dnr: KS 2017/01904 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Detaljplan för Mickel Göing 13 m.fl. i Broby antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att tillsammans med Riksbyggen bilda en 

kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens Trygga Hem. Föreningen ska 

rusta upp och modernisera kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden till en modern 

och ändamålsenlig standard för att därefter äga och förvalta vård-, omsorgs, och 

trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare. 

 

För att möjliggöra framtida fastighetsregleringar och marköverlåtelser behöver kommunen 

ändra detaljplanerna för området vid Lindgårdens äldreboende i Broby. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för framtida fastighetsbildning med bostäder och 

äldreboende genom att ändra det allmänna ändamålet samt upphäva gällande tomtindelning. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 13 november till den 4 december 2019 enligt 

kommunstyrelsens beslut 6 december 2017 § 181. Granskningstiden pågick från den 24 

februari till den 13 mars 2020. 

 

Detaljplanen bedöms vara färdig för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 17 mars 2020 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark 
 
 

 

 


