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§01 Överlämnande av samrådsförslag och inkomna synpunkter under samrådet till 

kommunstyrelsen för fortsatt handläggning enligt PBL 
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Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan 
Klicka eller tryck här för att ange datum. 

  
Tid och plats Klicka eller tryck här för att ange datum. , kl.  . Kommunhuset i Broby 

  

Närvarande Daniel Jönsson 

Ytte Hjert 

Morgan Nilsson 

Ann-Sofie Stolpe 

Ledamöter 

 

Ersättare Andreas Söderlund 

Aki Svensson 

Sven Björbacken 

Roland Nilsson 

Lars Persson 

 

 

 

Övriga närvarande Tomas Carvonen, Planeringsansvarig 

Rebecca Ohlsson, EU-Samordnare 

Anders Siversson, Plan- och byggchef 

Sandra Cornmark,  Planarkitekt 

 

 

Justerare Morgan Nilsson (S ) 

  

Justeringens utförande 2018-09-21 Kommunhuset Broby 

 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2018-09-21 

  

Underskrifter  Paragrafer 01 

  

 Sekreterare Tomas Carvonen 

   

 Ordförande Daniel Jönsson 

   

 Justerare Morgan Nilsson 
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Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan 

Sammanträdesdatum 2018-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-21 

Datum då anslaget tas ned 2018-10-12 

Förvaringsplats för protokollet Stab 

  

Underskrift  

 Tomas Carvonen 
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§ 1 

 

Ärendet 

Beredningens beslut 

- Beredningen överlämnar samrådsförslag, inkomna synpunkter samt slutsatser och 

rekommendationer till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning enligt Plan- och 

bygglagen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte i mars 2017 en tillfällig beredning med uppdrag att politiskt leda 

och förankra arbetet med att aktualisera Östra Göinge kommuns översiktsplan hos 

medborgare, politiska partier och övriga berörda intressenter och myndigheter. 

 

Beredningen har därefter med stöd av förvaltingen tagit fram ett samrådsförslag som varit ute 

på samråd under perioden 15 maj – 15 augusti 2018. Under samrådeperioden har berednigen 

genomfört samråd i kommunens större byar, närvarat vid Broby marknad, träffat elevrådet vid 

Göingeskolan, elever vid SFI i Hansakog och företrädare för pensionärs- och 

handikapporganisationerna. Samrådsförslaget har även presenterats vid ett av 

Isrottsallianasens möten. Under hela samrådstiden har det varit möjligt för medborgare, 

företag och organisationer att lämna sina synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har 

sammanställts i en samrådsredogörelse.  

 

Beredningen har nu slutfört sitt arbete och har att överlämna samrådsförslag, inkomna 

synpunkter samt slutsatser och rekommendationer till kommunstyrelsen för fortsatt 

handläggning i enlighet med Plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

- Samrådsförslag 

- Sammanställning av inkomna synpunkter  

- Förvaltningens muntliga redovisning 


