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Tid och plats 

 

Onsdag den 24 mars 2021, klockan 08:30-09:35, Mötesrum Breanäs  

Beslutande ledamöter Patric Åberg (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 
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Anslagsbevis för planeringsutskottets protokoll 2021-03-24 
 

Protokollet för planeringsutskottet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på kommunens anslagstavla enligt nedan; 

 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-31 

Datum då anslaget tas ned 2021-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Sandra Mowide 
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§ 14 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr: KS 2021/00497 

Planeringsutskottets beslut 

  Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Hälsa och omsorg godkänns och skickas till 

kommunstyrelsen för information. 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen, för information. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen 3kap.10§ ska vårdgivaren beskriva patientsäkerhetsarbetet med 

en årlig skrivelse.  

 

Under det gångna årets utmaningar relaterat till pandemi och Covid19 har, såväl intern som 

extern, samverkan visat sig vara Östa Göinges starka sida. Samtliga berörda verksamheter har 

gått samman, och trots stor arbetsbelastning, har samtliga verksamheter kraftsamlat. 

Under året har fortsatte arbetet med beslutsstödet Stratsys genom införandet av 

egenkontroller och arbetet med riskanalyser har påbörjats. 

Mätningar av nattfasta, riskbedömningar på individnivå i kvalitetsregistret Senior Alert och 

arbetet med BPSD-registret har löpt på under året. Nationell vårdplan för palliativ vård har 

implementerats på särskilda boende och samtliga sjuksköterskor har utbildats i arbetssättet. 

Arbete med att implementera nytt verksamhetssystem har påbörjats.  

 

Kvalitetsarbetet behöver förankras på alla plan för att inte bli beroende av enskilda, drivande  

personer. Patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet behöver efterfrågas, 

synliggöras, följas upp, och implementeras i samtliga verksamheter. 

Patientsäkerhetsberättelsen behöver dockas ihop med övriga styrande dokument för att inte 

leva sitt eget liv vid sidan om. Patientsäkerheten och det systematiska kvalitetsarbetet 

behöver få utrymme för att uppfylla lagstiftarens krav.  
 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och omsorg tjänsteskrivelse 2021-02-25 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Hälsa och omsorg 
 

Beslutet skickas till: 

Monica Dahl Verksamhetsområdeschef 

Lotta Tyrberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Katarina Stoltz Avdelningschef 

Marita Nyström Enhetschef 
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§ 15 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Elevhälsans medicinska 
insats 
Dnr: KS 2021/00504 

Planeringsutskottets beslut 

  Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Elevhälsans medicinska insats godkänns och 

skickas till kommunstyrelsen för information.  

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen, för information. 

Sammanfattning av ärendet 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11  

 Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete 2021-02-26 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef 

Enhetschef Barn- och elevhälsan 

Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Barn-och elevhälsans 
logopediska och psykologiska insats 
Dnr: KS 2021/00525 

Planeringsutskottets beslut 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Barn- och elevhälsans logopediska och 

psykologiska insats godkänns och skickas till kommunstyrelsen för information. 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen, för information. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2009:11 

Vårdgivaren ska beskriva patientsäkerhetsarbetet med en årlig berättelse. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete 2021-03-01 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef 

Verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete 

Enhetschef för Barn- och elevhälsan 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 
 

Yttrande över förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 
Dnr: KS 2020/03164 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Yttrandet godkänns och skickas till Region Skåne. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Regionplan för Skåne 

2022–2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan medlemskommunerna i Skåne 

Nordost utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller 

de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst 

Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala 

utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande för beslut i den 

efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning av 

mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 

bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets 

klimatpåverkan och dess effekter. 

Östra Göinge kommun instämmer med medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 

samrådsförslaget och har varit delaktig i arbetet med ett gemensamt ställningstagande. 

Utifrån kommunens perspektiv och läge med 15 000 invånare i stråket mellan Kristianstad – 

Älmhult/Växjö, respektive Hässleholm – Olofström har kommunen följande specifika tillägg: 

 Superbusskonceptet Kristianstad - Östra Göinge – Älmhult. 

 Lokalisering av vindkraft.  

 Potentialen som besöksnäringstillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt perspektiv. 

 Betydelsen av Väg 19/23-stråket genom Östra Göinge från E22 och 

Österlen/Kristianstad och E22 till E4 Markaryd/Växjö.  

 

Beslutsunderlag 

 Yttrande över förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 

 Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 
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 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande 2021-03-03 

 Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn Kristianstad - Hässleholm 

 Bilaga 2: Fördjupning 

 Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för 

Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 
 

Antagande av Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, 
Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) 
Dnr: KS 2016/01639 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) antas. 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har under en längre tid, tillsammans med Skånetrafiken, haft som mål 

att skapa ett genare kollektivtrafiknät och möjliggöra för framtida superbussar i kommunen. 

Nu har projektet i Broby nått sin startpunkt och det har blivit aktuellt att påbörja de första 

etapperna för en ny bussdragning och flytt av busstorget. I samband med detta behöver ett 

antal gällande detaljplaner ändras.  

 

Regionalt superbusskoncept innebär att kollektivtrafiken utvecklas i de delar av Skåne som 

saknar järnväg. Resenärerna ska bland annat få en bekvämare och kortare resväg med tillgång 

till wifi under resan.  

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och 

förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys 

busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta 

intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.  

 

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 15 juli till den 30 augusti 2019 och granskning 

från den 14 oktober till den 11 november 2020.  

 

Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-03-02  

 Plankarta  

 Planbeskrivning  

 Granskningsutlåtande  

 Gestaltningsprogram  

 Bilaga 1 – Busskörvägar i Norra Broby  

 Bilaga 2 – Bussgator i Broby  

 Bilaga 3 – Alternativa placeringar av busstation i Broby  

 Bilaga 4 – Riskutredning farligt gods, Riskhänsyn vid nybyggnation i Broby, Östra 

Göinge kommun  

 Bilaga 5 – Miljöteknisk markundersökning - Broby Busstation  
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 Bilaga 6 – Trafikbullerutredning - Bussgator i Broby, Östra Göinge  

 Bilaga 7 – Trafikbullerutredning, Busshållplats i Broby, Östra Göinge kommun  

 Bilaga 8 – Översiktlig dagvattenutredning Broby resecentrum, Underlag till 

detaljplan: Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.), Broby, Östra 

Göinge kommun, Skåne län 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 19 
 

Initiativärende från Göte Färm (SD) om riktlinjer för 
modersmålsundervisning  
Dnr: KS 2020/02603 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Förslaget till policy för modersmålsundervisning anses besvarat. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning  
Göte Färm (SD) har genom initiativärende väckt frågan om att kommunstyrelsen ska anta en 

”policy för erbjudande av modersmålsundervisning”. Förslaget baseras på tio punkter vilka 

beskriver på vilket sätt och under vilka former modersmålsundervisning ska erbjudas vid 

Östra Göinge kommuns skolor.  

 

Policyförslaget bör inte antas av flera skäl. Dels för att policybeslut är förbehållna 

kommunfullmäktige enligt kommunens styrmodell, vilken samtliga partier står bakom. Dels 

för att förslaget inte uppfyller kraven på en policy, då det innehåller detaljerade förskrifter 

som avser att reglera hur modersmålsundervisningen ska bedrivas. Dels för att förslaget i allt 

väsentligt kan liknas vid ”att sparka in en öppen dörr”, eftersom samtliga tio punkter som tas 

upp i förslaget antingen är reglerade genom Skollagen och Skolverkets rekommendationer 

och/eller sedan flera år redan genomförda vid Östra Göinge kommun.   

 

Ärendet  
Göte Färm (SD) tar upp en fråga som är ständigt aktuell för kommunens skolor, eftersom 

antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning är stort, samtidigt som det är 

svårt att rekrytera skickliga modersmålslärare. Inte sällan är det en utmaning för rektorerna 

att kunna erbjuda modersmålsundervisning i enlighet med gällande lagstiftning och därtill 

hörande rekommendationer.  

 

Tillämpningen av Skollagens regler avs modersmålsundervisning är, precis som Göte Färm 

(SD) skriver, ett ansvar för varje rektor, vilket per definition gör att beslut som innebär att 

rektorernas ansvar inskränks är olagliga.  

 

Det är ett faktum att modersmålsundervisningen ifrågasätts av allt flera, men det är också ett 

faktum att kommunerna är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning enligt Skollagen, 

oavsett vad man tycker i frågan. Östra Göinge kommuns rektorer har sedan flera år en tydlig 

linje att inte överleverera. Därför erbjuds modersmålsundervisning bara i grund-, gymnasie- 

och särskola under maximalt sju (7) läsår. Den genomförs utanför ordinarie skoltid och 

endast om det finns minst fem (5) elever som är berättigade till och som ansöker om 
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undervisningen. Undervisning i olika språk slås naturligtvis inte samman till gemensamma 

lektioner. 

 

Precis som i alla andra ämnen så ska modersmålsundervisningen bedrivas av en lämplig 

lärare och bedömningen av lämpligheten ska som alltid göras av ansvarig rektor, vilket sker 

vid kommunens skolor. Fjärrundervisning är en möjlig lösning för att leva upp till kravet på 

lämplig lärare, men är dyr då det också måste finnas personal på plats i klassrummet.   

 

Av ovanstående framgår att Göte Färms (SD) policyförslag i allt väsentligt kan liknas vid ”att 

sparka in en öppen dörr”, eftersom samtliga tio punkter som tas upp i förslaget antingen är 

reglerade genom Skollagen och Skolverkets rekommendationer och/eller sedan flera år 

genomförda vid Östra Göinge kommun.   

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28, § 101 Styr- och ledningssystem för Östra 

Göinge kommun, är beslut om policy förbehållet kommunfullmäktige. Av samma beslut 

framgår att en policy är långsiktiga grundprinciper för hur kommunen ska förhålla sig eller 

agera i en viss typ av ärenden, dvs inte i detalj reglera hur den operativa verksamheten ska 

bedrivas. Av detta följer att Göte Färms (SD) policyförslag står i strid med kommunens styr- 

och ledningssystem. 

 

Med stöd av vad som ovan anförts föreslås Göte Färms (SD) policyförslag anses besvarat. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utbildning och arbete, daterad 2021-01-28 

 Skollag (2010:800) 

 Initiativärende till kommunstyrelsen, daterad 2020-10-01 

 Förslag till policy 

 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, dnr 7814-19 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-07 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 20 
 

Upphävande av Programhandling för området utbildning 
Dnr: KS 2020/03010 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Programhandling för området utbildning, som antogs av fullmäktige 2011-06-22 § 96, 

upphävs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en ny tillfällig beredning för 

skolans utveckling i Östra Göinge kommun. Med anledning av beredningens inrättande har 

fullmäktiges ”Programhandling för området utbildning”, som fastställdes den 22 juni år 2011, 

blivit inaktuell.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 16 mars 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut om ”Programhandling för området utbildning”, daterad 

den 22 juni 2011 § 96 

 Kommunfullmäktiges beslut om inrättande av en ny tillfällig beredning för skolans 

utveckling i Östra Göinge kommun, daterad den 18 februari § 17 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 
 

Månadsuppföljning per 2021-02-28 
Dnr: KS 2021/00035 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Rapporten godkänns 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljning per 28 februari för kommunen är framtagen avseende det 

ekonomiska resultatet. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 

 Rapport månadsuppföljning februari 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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