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Tid och plats: 

 

Onsdag den 29 september 2021, klockan 8:30-10:40, Mötesrum Breanäs  

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Anders Bengtsson (S) 

  

Övriga närvarande: Merete Tillman, kommundirektör 

Mattias Larsson, ekonomichef 

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef § 46 

Jan Carlson, chef kultur- och fritid § 46 

Linda Johansson Frodig, administratör § 46 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Fredagen den 1 oktober 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

45 - 50 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Andreas Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-01 

Datum då anslaget tas ned 2021-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
Ekonomichefen informerar om delårsrapporten och om uppföljningen av den interna 

kontrollplanen. 
 

Samhällsbyggnadschefen informerar tillsammans med chefen för kultur- och fritid om 
tematiskt tillägg, arkitektur, konst och design. 
 

Kommundirektören informerar om aktuella händelser i kommunen.  
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§ 45 
 

Uppföljning av kapitalförvaltning maj-augusti 
Dnr: KS 2021/00019 

Planeringsutskottets beslut 

  Godkänna rapporterna 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

En samlad rapport baserad på kapitalförvaltarna Öhmans, Danske Capital och Swedbank 

Robur’s rapporter. Rapporten är för maj till och med augusti år 2021. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2021-07-12 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 maj 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 30 juni 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 juli 2021 

 Redovisning av kapitalförvaltningen per 31 augusti 2021 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Planeringsutskottet 

2021-09-29 

Sida 6/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 
 

Granskning LIS-plan för Östra Göinge 
Dnr: KS 2020/02823 

Planeringsutskottets beslut 

 Samrådsredogörelse och reviderat förslag till plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen godkänns, och ställs ut för granskning under perioden 2021-10-11 till 

2021-12-12.  

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-11-11 planeringsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till LIS-

plan för Östra Göinge kommun (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Planeringsutskottet 
har tillsammans med förvaltningen arbetat fram möjliga LIS-områden och även fört 
diskussioner med berörda myndigheter, näringsidkare och privatpersoner. LIS-planen blir när 

den antas ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet är att stödja landsbygdsutvecklingen 
genom att på ett hållbart sätt förenkla för företag och enskilda att verka i strandskyddade 

områden, till exempel för destinationsutveckling, service och boende. Syftet är också att öka 
tillgängligheten längs med sjöar och vattendrag - med beaktande av de natur- och 
kulturmiljövärden som sammantaget bygger upp kommunens attraktivitet. Samråd har 

genomförts under tiden 2021-02-15 till 2021-04-15 och förslaget har därefter bearbetats 
utifrån inkomna synpunkter. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen, daterad den 3 september 2021 

 Samrådsredogörelse 

 Förslag till LIS-plan för Östra Göinge (granskningsversion). 
 

Beslutet skickas till: 
Linda Frodig, samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 47 
 

Försäljning av Kannan 5 och 6 
Dnr: KS 2021/01823 

Planeringsutskottets beslut 

 Kommundirektören får i uppdrag att sälja bostadsfastigheterna Kannan 5 och Kannan 
6 till Göingehem AB. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB äger idag fastigheterna Kannan 2–4 i Hanaskog. För att framöver kunna 
uppföra en mera sammanhållen bebyggelse vill bolaget förvärva Kannan 5 och Kannan 6. 

Köpeskillingen kommer att fastställas till värdeutlåtande från värderingsbyrå.  
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad den 13 september 2021 

 Kartskiss med utmärkning av Kannan 5 och 6 
 

Beslutet skickas till: 

Henrik Arvidsson 
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§ 48 
 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens planeringsutskott 
år 2022 
Dnr: KS 2021/01540 

Planeringsutskottets beslut 

- Sammanträdesplanen för planeringsutskottet, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för år 2022 fastställs enligt bilaga.  
 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer planeringsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sina 

respektive sammanträdesdagar för nästa kalenderår. Anledningen till att detta fastställs i 
förväg är för att underlätta för både de förtroendevaldas, men också, förvaltningens planering.  

Förslaget till sammanträdesplanen är bland annat framtagen utifrån tidigare års 
sammanträdesplaner, kommunallagens regler om när i tid vissa ärenden måste behandlas, 
andra myndigheters sammanträdesplaner samt lov- och helgdagar.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 28 juni 2021 

 Bilaga innehållande sammanträdesdagar för år 2022, daterad den 28 juni 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Planeringsutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
Förvaltningsledningen 

Stabsavdelningen, kansliet 
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§ 49 
 

Revidering av informationshanteringsplan 
Dnr: KS 2021/01958 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
- Planeringsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fastställer förslag till revidering av 

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 7. Skola 
o 8. Vård och omsorg 

o 9. Socialt stöd 
- Planeringsutskottets beslut omfattar de punkter där ”KS” anges som ansvarig nämnd. 
- Planeringsutskottet beslutar att för de informationstyper som saknas i den befintliga 

informationshanteringsplanen, kan informationshanteringsplanen som gäller från och 
med 2021-10-06 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om lagstiftning motsäger 

detta. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltande av sina arkiv. Till 

detta ansvar inräknas eventuell gallring.  
 
Informationshanteringsplanen är ett styrande dokument med flera funktioner. Dels är det en 

plan över myndighetens handlingar som tillsammans med diariet ger en komplett bild av 
vilka handlingstyper som förekommer hos myndigheten. I planen tydliggörs även för hur 

verksamhetens information ska förvaras samt om handlingarna ska gallras eller bevaras.  
 
Revideringar av mindre karaktär har gjorts, avser bland annat korrigering av digital 

lagringsyta, huruvida handlingen ska registreras i diariet samt vissa tillägg som rör hantering 
av handlingar som härrör till dataskyddslagstiftningen. Ändringar visas i planen enligt 

följande: 
- Röd text: Tillägg av information som inte tidigare funnits med i föregående plan 
- Röd genomstruken text: Text som funnits med i föregående plan, men som tas bort 

- Grön markering: Text som funnits med i föregående plan och som enbart flyttats till 
annat ställe, i syfte att göra planen mer begriplig.  
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Reviderad informationshanteringsplan inbegriper Östra Göinge kommuns samtliga nämnder, 
Planeringsutskottet beslutar enbart om de punkter som rör dem och som benämns som ”KS” 
under kolumnen ”ansvarig nämnd”.  

 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 24 september 2021 

- Förslag till reviderad informationshanteringsplan, att gälla från och med den 6 oktober 
2021 

- Nuvarande informationshanteringsplan (gäller fr.o.m. 2019-12-11)  
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 50 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2021-
10-06 
Dnr: KS 2021/00028 

Planeringsutskottets beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning, daterad den 24 september 

2021. 

 

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. 

 

Allmänt 
Befattningsbenämningen från kommunchef till kommundirektör har medfört att den här 
förändringen även gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

1. Administration 
Ny punkt, 23. Beslut om avveckling och radering av ett IT-system och dess information hos 

leverantören där huvuddelegaten är systemägaren. 
 

2. Samhälle 
Enhetschef mark- och exploatering har ändrats till mark- och exploateringschef. 
 

Punkt 105. Förköpsrätt till tomt för bostadsändamål under högst tolv månader samt förtursrätt 
till köp av mark för industriändamål under högst tre år. Tidigare har förköpsrätt till tomt för 

bostadsändamål varit högst 6 månader. 
 
Ny punkt, 108. Försäljning av fastigheter och mark utan eller med avsteg från fastställda 

taxor upptill högst 500 kkr. Huvuddelegaten är kommundirektören, vidaredelegat är mark- 
och exploateringschef.  

 
Ny punkt, 111. Beslut om tillfällig upplåtelse av mark till torg- och marknadshandel enligt 
KFS 80 – Föreskrifter och taxa för upplåtelse av torg- och marknadsplatser samt annan 

offentlig plats. Riktlinjerna går upp för beslut i november 2021. 
 

Ny punkt, 112. Beslut om tillfällig upplåtelse av mark till torg- och marknadshandel som 
avviker från KFS 80 när det gäller plats och/eller taxa. Huvuddelegaten är 
kommundirektören, vidaredelegerat till mark- och exploateringschef.  
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Punkt 134. Beslut om att bevilja och avslå ansökan om bidrag till idéburen sektor efter 
fastställda normer samt godkännande av nya föreningar inom ansvarsområdet. 

Huvuddelegaten kommundirektören och vidaredelegaten enhetschef kultur- och fritid ges 
delegation på att också avslå ansökan om bidrag. Riktlinjer kommer att fastställas i 

kommunstyrelsen under 2021. 
 

3. Skolan 
Förändringar av kommundirektörens vidaredelegation på punkt: 142, 145, 148, 149, 150, 
151, 152, 155, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180, 181, 182, 183, 

185, 186 och 194. 
 

Tidigare delegationspunkt 172 stryks eftersom att delegationen avser samma sak som punkt 
169. 
 

Punkt 178. Gäller en Tillfällig avstängning av elev i gymnasieskolan. 
 

Ny punkt, 179. Avstängning av elev i gymnasieskolan. 
 
Punkt 192. Gäller en Tillfällig avstängning av elev i komvux, SFI och särvux. 

 
Ny punkt, 193. Avstängning av elev i komvux, SFI och särvux. 

 

4. Socialtjänsten 
Ny punkt, 223. Beslut om att anmäla negativa händelser och tillbud med medicintekniska 

produkter, med anledning av HSLF-FS 2021:52. 
 

Ny punkt, 280. Beslut om utreseförbud enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 31 a §. 
 

Ny punkt, 281. Beslut om tillfälligt utreseförbud enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 31 d §. 

 

Delegatbegrepp 
Tillägg till begreppet Handläggare myndighet där även dödsbohandläggare omfattas av 
termen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 september 2021 

 Förslag till ny delegationsordning, daterad den 24 september 2021 

 Befintlig delegationsordning 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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