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Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Nermina Crnkic, stabschef 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-27 

Datum då anslaget tas ned 2021-09-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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§ 35 
 

Planbesked för del av Kviinge 45:1, Hanaskog 
Dnr: KS 2021/01148 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked. 

 Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av 

Kviinge 45:1 genom standardplanförfarande. 

 Kommundirektören får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut 

det för granskning innan beslut om antagande. 

 Planavtal ska tecknas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Danielsson inkom den 25 maj 2021 med en begäran om planbesked för en del av 
fastigheten Kviinge 45:1 i Hanaskog. Anledningen är att man vill bedriva 

drivmedelsförsäljning och försäljning av billtillbehör, läsk och snacks med varuautomater 
samt önskar sökande uppföra en självtvättsanläggning för bilar.   

 
Planens syfte är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning med kompletterande handel och 
service såsom biltvätt och parkering. 

 
Planområdet är beläget i nordöstra Hanaskog och angränsar till Kristianstadsvägen/väg 19 i 
öst, Byavägen i norr, Fabriksgatan i väst och fastigheten Pelle Drufva 1 i söder.  

 
Utifrån den information som finns i dagsläget behöver följande punkter utredas vidare i det 

fortsatta planarbetet: 

 Dagvatten- och skyfallsutredning inklusive höjdsättning och avvattningsplan. 

 Riskbedömning av föreslagen lokalisering av drivmedelstation. 

 Trafikutredning avseende utfarten till väg 19. 

 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock 

ingen garanti för att planen kommer att få laga kraft utan enbart att planprocessen kommer att 
påbörjas.  
 

 Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standardplanförfarande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 7 juli 2021 

 PlanPM för del av Kviinge 45:1, Hanaskog 
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 Begäran om planbesked del av Kviinge 45:1, med kartbilaga 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef 
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§ 36 
 

Avskrivning av detaljplan för Västerskolan 
Dnr: KS 2017/00727 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Uppdrag till kommundirektören att upprätta en detaljplan för Västerskolan i 
Knislinge, KS 2017-06-07 § 107, upphävs och ärendet avskrivs från vidare 

handläggning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 juni 2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att upprätta en ny 

detaljplan för Västerskolan med standard planförfarande samt att samråda och granska 
planförslaget med berörda parter.  
 

Planens syfte var att skapa nya förskoleplatser i takt med efterfrågan genom att etablera en ny 
förskola i Knislinge, nordost om Västerskolan, med möjlighet att bygga ut 6 st. avdelningar. 

 
Tidigare behov enligt lokalförsörjningsplanen är inte längre aktuellt och planarbetet avbryts 
av den anledningen. I översiktsplanen kvarstår dock möjlighet att på sikt utveckla området för 

skolans eller förskolans behov. 
 

Detaljplaneärendet föreslås avskrivas. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 20 maj 2021 

 

Beslutet skickas till: 

Moa Rosvall, Planarkitekt 
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§ 37 
 

Avskrivning av detaljplan för Knislinge 4:70 m.fl. 
Dnr: KS 2019/00812 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Uppdrag till kommundirektören att upprätta en detaljplan för Knislinge 4:70 i 
Knislinge, KS 2017-02-22 § 11, upphävs och ärendet avskrivs från vidare 

handläggning.   

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 februari 2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för Knislinge 4:70 med standard planförfarande samt att samråda och granska 
planförslaget med berörda parter.  
 

Planens syfte var att möjliggöra för E.ON. att genomföra en mindre utvidgning av sitt 
verksamhetsområde angränsande till fastighetens södra del. I gengäld skulle E.ON. avstå den 

del av verksamhetens mark som löper längs Helgeå i planens östra del, åt kommunen. 
 
Detaljplanen har avvaktat E.ON:s utredning kring översvämningsproblematiken. I samråd 

med kommunen har E.ON. bedömt att behovet kan tillgodoses inom befintlig anläggning och 
annan plats. Att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra utbyggnaden med hänsyn till 

översvämningsrisken är därmed inte aktuellt och planarbetet avbryts.  
 
Samhällbyggnadsavdelningen föreslår att detaljplaneärendet avskrivs. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 2 juni 2021 

 

Beslutet skickas till: 

Moa Rosvall, Planarkitekt 
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§ 38 
 

Avskrivning av detaljplan för  :  m.fl. 
Dnr: KS 2021/00199 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Uppdrag till kommundirektören att upprätta en detaljplan för   m.fl. i 
Immeln, KS 2020-12-09 § 125, upphävs och ärendet avskrivs från vidare 

handläggning.   

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 december 2020 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för   m.fl. med standard planförfarande samt att samråda och granska 
planförslaget med berörda parter.  
 

Syftet med planarbetet har dels varit att möjliggöra för ytterligare avstyckningar i området, 
dels att planlägga befintlig bebyggelse som idag saknar detaljplan inom Immelns by. Då 

flertalet fastigheter i området inte är fastighetsbestämda krävs relativt omfattande utredning 
av Lantmäteriet. Möjligheten att avstycka enstaka fastigheter bedöms kunna klaras direkt 
genom bygglov eller förhandsbesked.                

 
Detaljplaneärendet föreslås avskrivas. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 20 maj 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Moa Rosvall, Planarkitekt 
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§ 39 
 

Antagande av detaljplan för Trehörningen 6 och del av 
Kviinge 45:1 
Dnr: KS 2020/01275 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

  Detaljplan för Trehörningen 6 och del av Kviinge 45:1 antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog beslut den 12 juni 2019 §79 att ge kommundirektören i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kviinge 45:1 genom 

standard planförfarande. 
 
En privat exploatör har för avsikt att bygga åtta lägenheter, fördelade på två byggnader och 

har fått ett erbjudande om att förvärva del av fastigheten Kviinge 45:1 för att kunna göra 
erforderlig utvidgning av tomtmark. Fastigheten Trehörningen 6 är idag planlagd för bostäder 

och anger att bostadshus får uppföras i högst två våningar samt inte inrymma mer är två 
bostadslägenheter. Berörd del av fastigheten Kviinge 45:1 är idag planlagd för park/ 
plantering. En ny detaljplan krävs därför för att möjliggöra för fler bostäder i området. 

 
Syftet med detaljplanen är således att möjliggöra för fler bostäder inom området. 

 
Detaljplanen har varit ute på samråd från den 24 februari till den 17 mars 2020 och 
granskning från den 19 maj till den 9 juni 2021. 

 
Planförslaget bedöms vara klart för ett antagande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 7 juli 2021 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till: 
Sandra Cornmark, Planarkitekt 
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§ 40 
 

Yttrande över den preliminära biblioteksplanen för Skåne 
2022–2025 
Dnr: KS 2021/01407 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Yttrande över regional biblioteksplan 2022–2025 för Skåne antas och översänds till 

Region Skånes kulturförvaltning 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skånes kulturnämnd beslutade den 26 juni 2021 om att remittera förslag till Regional 

biblioteksplan 2022–2025 för Skåne till bland annat de skånska kommunerna. 

Förslaget till yttrandet tar utgångspunkt i kommunens olika styrdokument som till exempel 
strategin En bra start i livet, Biblioteksplan Östra Göinge kommun 2020–2023 samt de 

prioriterade områdena i Mål- och resultatplanen 2020–2023 
 

Yttrandet skall vara Region Skåne tillhanda senast den 1 oktober 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 11 augusti 2021 

 Förslag till yttrande ”Yttrande över remissversionen av Regional biblioteksplan 2022–
2025 för Skåne” 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef 

Jan Carlson, enhetschef Kultur & Fritid 
Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö 
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§ 41 
 

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument 
Dnr: KS 2021/01408 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya 

ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker 
genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var samt att 

aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet med 
avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 2020 i samtliga inblandade 

kommuner. 

 Kommunfullmäktige antar: 

- Förslag till ny bolagsordning 
- Förslag till nytt aktieägaravtal 
- Förslag till nytt ägardirektiv 

 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge samt kommunfullmäktige i de 

nya ägarkommunerna Bromölla och Sjöbo fattar motsvarande beslut. 

 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 

bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess 
styrelse. 

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas, kommunens 

ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och Sjöbo kommuner inträder som 
ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och 

ägardirektivet. 
 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 

Sammanfattning av ärendet 

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett gemensamt 

aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 2142). År 2020 tillkom Osby 
kommun som ny delägare.  
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 

informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda 
bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 

lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa. 
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Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets 
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa 

självkostnadsprincipen. 
 
Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 

ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske 

genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 
avsiktsförklaringen.  
 

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har gjorts. 
Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska förutsättningar har 

framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen bör ske i november 2021. 
 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i bolaget. 

Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 miljoner till att sammanlagt vara 12 

miljoner kronor. Det innebär att Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 
aktier till värdet av 2 000 000 kronor.  Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och 
ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 

verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i 
bolaget sedan årsredovisningen.  

 
Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en 

större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten. 
 

Instruktion till stämmoombudet 

För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även bolagets 
stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta för att 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att 
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 juni 2021 

 Kommunfullmäktigebeslut i Bromölla 

 Kommunfullmäktigebeslut i Sjöbo 

 Avsiktsförklaring för Bromölla 2020 

 Avsiktsförklaring för Sjöbo 2020 

 Årsredovisning för balans- och resultaträkning 2020 

 Revisionsberättelse 2020 

 Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar 
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 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal 

 Ägardirektiv 
 

Beslutet skickas till: 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 

Höörs kommun 
Osby kommun 

Sjöbo kommun 
IT kommuner i Skåne AB 
Ekonomichef Östra Göinge kommun 
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§ 42 
 

Svar på revisionsrapport om granskning av IT-säkerhet i 
Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/00670 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

  Yttrandet godkänns och överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen, för yttrande 
Kommunfullmäktige, för information 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunrevisionen har EY granskat en aspekt av kommunens IT-säkerhet. 

Granskningen utformades utifrån det vanligaste IT-säkerhetshotet, vilket är att lura till sig 
inloggningsuppgifter eller att få medarbetare att exekvera skadlig programvara. Testet 
utfördes genom mailutskick till 400 slumpmässigt utvalda medarbetare och förtroendevalda. 

Granskningen visar att 10–20 % har utfört kommandon som kunde lett till informationsstöld 
eller driftsproblem i IT-systemen.   

 
Av granskningen framgår att Östra Göinge kommun rekommenderas att granska innehållet i 
den nuvarande IT-säkerhetspolicyn. I dagsläget saknar kommunen en IT-säkerhetspolicy. En 

sådan policy bör finnas och stabsavdelningen har inom ramen för utvecklingsarbetet för 
säkerhet och informationssäkerhet påbörjat arbetet med att se över, samt att upprätta 

nödvändiga styrdokument inom området. Unikom har skapat en IT-säkerhetspolicy vilken 
kommer att delas med ägarkommunerna, denna kommer att användas som underlag till Östra 
Göinge kommuns policy.  

 
Vidare föreslås kommunen att regelbundet genomföra olika övningar med syfte att stärka 

medarbetarnas medvetenhet gällande IT-säkerhet och även inom andra områden så som 
exempelvis fysisk säkerhet. Kommunen rekommenderas att exempelvis genomföra övningar i 
form av simulerade cyberattacker.  

 
Att stärka medvetenheten hos Östra Göinge kommuns medarbetare gällande IT-säkerhet, men 

även gällande informationssäkerhet och fysisk säkerhet i övrigt, anses vara av vikt och bör 
prioriteras. Att medarbetare har en hög säkerhetsmedvetenhet bedöms vara en viktig 
komponent i säkerhetsarbetet. En låg säkerhetsmedvetenhet kan leda till att viktig och 

konfidentiell information går förlorad och/eller förvanskas, vilket kan få katastrofala följder. 
En låg medvetenhet kan således betraktas vara det största hotet mot kommunens säkerhet. 

 
I dagsläget görs inga regelbundna övningar eller utbildningssatsningar vad gäller säkerhet, 
dock finns det en ambition om att öka medarbetarnas medvetenhet. För att kunna nå en högre 

nivå av säkerhetsmedvetenhet krävs ett strukturerat och systematiskt arbete. 
Stabsavdelningen kommer under hösten 2021 att arbeta med ett upplägg för informations- 
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och utbildningssatsning inom området, arbetet kommer att ledas av säkerhetssamordnare 
samt utvecklingssekreterare, tillika dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 augusti 2021 
- Missiv – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 8 mars 2021 
- Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet, daterad den 29 januari 2021 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 43 
 

Svar med anledning av revisionens granskning av 
kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen 
Dnr: KS 2021/00671 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar till revision-

en. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige, som information i samband med presentation av granskningsrapporten 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategisk planering och utredning vid stabsavdelningen.  
Beredningen har genomförts genom intervjuer och samtal kring granskningsresultatet med 
representanter för förvaltningsledning/krisledning, kommunikationsenhet och med ansvariga 

chefer inom hälsa och omsorg samt medicinskt ansvarig sköterska (MAS). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 augusti 2021 

 Kommunrevisionens missiv 

 Granskningsrapport från revisionsbiträdet (EY) 

 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
Hälsa och omsorg 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2021-08-25 

Sida 17/18 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 
 

Firmatecknare för Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2021/01469 

Planeringsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

 Till firmatecknare för Östra Göinge kommun utses från och med det att detta beslut 
vunnit laga kraft: 

 Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande 

 Daniel Jönsson Lyckestam, Kommunstyrelsens vice ordförande 

 Merete Tillman, kommundirektör 

 Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef Samhällsutveckling (även kallad 

samhällsutvecklingschef) 

 Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg 

 Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete 

 Nermina Crnkic, avdelningschef stabsavdelningen (även kallad stabschef) 

 Mattias Larsson, avdelningschef ekonomi- och upphandlingsavdelningen (även 
kallad ekonomichef) 

 Ingela Tunel, avdelningschef HR-avdelning (även kallad HR-chef) 

 Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare, 2020-02-12 § 14, hävs från och 
med det att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

I kontakter med privata företag eller statliga myndigheter händer det att olika dokument, så 
som avtal och borgensåtaganden, behöver skrivas under med en utsedd firmatecknare. Andra 

anställda i kommunen är inte förbjudna att skriva under dokument för kommunens räkning 
när det exempelvis framgår av delegationsordningen eller instruktioner från behörig delegat, 

men när motparten kräver en utsedd firmatecknare ska dessa skriva under. På grund av 
ändringar i förvaltningsorganisationen och rekrytering av ny personal behöver det tidigare 
beslutet för utsedda firmatecknare hävas, och nya firmatecknare utses. En rimlig nivå bedöms 

vara att ordförande och vice ordförande i Kommunstyrelsen kan teckna tillsammans med 
medlemmarna i förvaltningsledningen. Enhetschefen för mark- och exploatering har även 

arbetsuppgifter av en karaktär som gör att denne bör ha eget mandat som firmatecknare.  
Alla beslut om firmatecknare måste sändas till Förvaltningsrätten i Malmö. Domstolen 
kommer, efter det att överklagandetiden för att begära laglighetsprövning jml 13 kap. 

kommunallagen gått ut, stämpla beslutet och sända tillbaka det. Av stämpeln framgår det att 
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inget överklagande har kommit in, och att beslutet har vunnit laga kraft och kan verkställas. 
De nya firmatecknarna kan från stämpelns datum agera som firmatecknare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 juli 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsrätten i Malmö 
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