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Kommunfullmäktige 2021-12-14 

    

Bilaga 1    

    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) 
Torgil Rundcrantz (M) istället 
för Stefan Haskå (M) 

Franc Krizanec (M) 

 Peter Johansson (M) 
Bo Eriksson (M) istället för 
Göran Montan (M) 

Monica Roos (M) istället för 
Emelie Nyberg (M) 

 Sylvia Olander (M) Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) 

 Jesper Persson (M) Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Mikael Nissen (M) istället 
för Ewa Wemby (M) 

Jörgen Johnsson (L) istället 
för Kamilla Danielsson (L) 

Elisabeth Disley (L) 

 Anders Fredriksson (L) Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) 

 Pierre Månsson (L) Daniél Tejera (L) 
Britt-Marie Hansson (L) istället 
för Lisbeth Thorsson (L) 

 Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

 Christina Borglund (KD) Alexander Harrison (KD) Jan Svensson (KD) 

 Dan Berger (S) Birgitta Book (S) 
Thomas Nilsson (S) istället för Jan 
Carlsson (S) 

 
Martin Hallingström 
Skoglund (S) 

Qazim Hasanaj (S) Katarina Honoré (S) 

 
Tommy Nilsson (S) istället 
för Johan Kronbäck Angsmo 
(S) 

Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) 

 Bo Kron (S) Helen Persson (S) 
Anna-Lena Fantenberg (S) istället 
för Therese Sturesson (S) 

 Anders Svensson (S) Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) 

 
Tony Nilsson (S) istället för 
Agneta Wandefors 
Hörström (S) 

Fredrik Winberg (S) 
Ingrid Bromander (S) istället för 
Sarah Levin (V) 

 Mikael Persson (V) Abdikarim Hassan (-) 
Örjan Björk (SD) istället för Niklas 
Laudén (SD) 

 Ulf Börkell (SD) Annelie Fälth Simonsson (-) 
Jens Andersson (SD) istället för 
Annette Granath (SD) 

 Bengt Håkansson (SD) 
Marianne Hellgren Wendel 
(SD) istället för Jacob Melin 
(SD) 

Anders Nilsson (SD) 

 Bo Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD) 

 Dick Nystrand (SD) Anita Reimers (SD) Leino Svensson (SD) 

 
Bengt Wendel (SD) istället 
för Björn Söder (SD) 
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1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-12-14 

 

Plats och tid  

 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-16:20. 

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Övriga närvarande 
Amanda Svensson, 
nämndsekreterare 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

      

                   

                   

 Utses att justera Henny Tillberg Bo Nilsson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-12-14 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 310, 312, 316 

 Amanda Svensson 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    

 Bo Silverbern             

 
Justerare …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 

………………………………. 
 Henny Tillberg Bo Nilsson 

ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 

 

2021-12-15 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-01-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  ...........................................................................................................  

 
       

Amanda Svensson 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 312 

Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad 
Änr KS 2015/1077 

Beslut 
• Anta ändring av översiktsplan för Kristianstad stad. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Socialdemokraterna anser till stora delar att nu framtagen ändring gäl-
lande översiktsplan är väl genomarbetad. Men vi ser att viss problematik 
finns. Det gäller vägmöjligheten mellan Barbacka och Härlövsängsleden, 
vilken går igenom ett sankt Natura 2000- område. Risken är stor att bland 
annat natur-värden fördärvas, samt att denna byggnation tenderar att bli 
mycket kostsam. Biosfärkontoret har lämnat ett eget yttrande i samrådet, 
vilket belägger ovanstående. Vidare ligger anslutningen på Härlövsängale-
den mycket lågt och vallutredningen avråder från denna sträckning.” 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet menar att kommunstyrelsen borde bifallet socialdemokra-
ternas yrkande innebärande en strykning av möjligheten att anlägga en 
vägförbindelse mellan Barbackaområdet och Härlövsängaleden ur förslaget 
till ändrad översiktsplan för staden Kristianstad. 

Då detta yrkande inte vann kommunfullmäktiges stöd reserverar vi oss 
mot beslutet.” 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Fredrik Winberg (S), Anders Tell (S) och Mikael Persson (V) föreslår att 
föreslår att vägmöjligheten mellan Barbacka och Härlövsängsleden tas 
bort. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Fredrik 
Winbergs (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: 

Ja – Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej – Bifall till Fredrik Winbergs (S) med fleras förslag till beslut. 

Med 41 ja röster, 19 nej röster, en som avstår och fyra frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. 
Den ska spegla viljan och ambitionen hos den politiska majoriteten 
angående byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med 
naturresurser samt svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. 
Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om 
översiktsplanen är aktuell eller behöver omarbetas. Kommunfullmäktige 
gav den 2016-04-19 byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till 
ändring av översiktsplanen för staden Kristianstad. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-12-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Den 17 mars 2021 presenterades ett förslag till ändring av översiktsplan 
för staden Kristianstad för byggnadsnämnden som beslutade 2021-03-30 
att skicka förslaget på granskning under perioden 2021-04-12 till 2021-06-
14.  

Under granskningen kom det in 21 yttranden som finns sammanställda i 
granskningsredogörelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
presenterar nu ett reviderat förslag till ändring av översiktsplanen för 
Kristianstad stad utifrån granskningen och föreslår att byggnadsnämnden 
beslutar att ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är klar för 
antagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta ändring av översiktsplan för Kristianstad stad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-24 § 262. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17 § 273. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-11-02 § 226. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-21. 
Granskningsredogörelse ÄÖP Kristianstad stad 2021-10-20. 
ÄÖP Kristianstad stad Del A Planförslag 2021-10-20. 
ÄÖP Kristianstad stad Del B Planförutsättningar 2021-10-20. 
ÄÖP Kristianstad stad Del C Hållbarhetsbedömning 2021-10-20. 
ÄÖP Kristianstad stad – Kortversion 2021-10-20. 
Digital plattform ÄÖP Kristianstad stad 2021-10-20, 
http://kartor.kristianstad.se/op/test/?app=fop (fungerar bäst i chrome 
eller edge). 
Markanvändningskarta A3 2021-10-20. 
Bilagor ÄÖP Kristianstad stad 2021. 

http://kartor.kristianstad.se/op/test/?app=fop
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

2021-10-21 
Planavdelningen 
Per Blomberg 
044-132614 
per.blomberg@kristianstad.se  Byggnadsnämnden 

  

Ändring av översiktsplanen för Kristianstad 
stad 
Dnr BN 2015-001977 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Byggnadsnämnden 

• Byggnadsnämnden godkänner granskningsredogörelsen och förslag till 
ändringar i ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad. 
 

• Byggnadsnämnden beslutar att ändringen av översiktsplanen för Kristi-
anstad stad är klar för antagande och skickar planen till Kommunstyrel-
sen. 

Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Den 
ska spegla viljan och ambitionen hos den politiska majoriteten angående 
byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser 
samt svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. 
Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om 
översiktsplanen är aktuell eller behöver omarbetas. Kommunfullmäktige gav 
den 2016-04-19 byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till ändring 
av översiktsplanen för staden Kristianstad. 

Den 17 mars 2021 presenterades ett förslag till ändring av översiktsplan för 
staden Kristianstad för byggnadsnämnden som beslutade 2021-03-30 att 
skicka förslaget på granskning under perioden 2021-04-12 till 2021-06-14.  
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Under granskningen kom det in 21 yttranden som finns sammanställda i 
granskningsredogörelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
presenterar nu ett reviderat förslag till ändring av översiktsplanen för 
Kristianstad stad utifrån granskningen och föreslår att byggnadsnämnden 
beslutar att ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är klar för 
antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ÄÖP Kristianstad stad   2021-10-21 
Granskningsredogörelse ÄÖP Kristianstad stad  2021-10-20 
ÄÖP Kristianstad stad Del A Planförslag   2021-10-20 
ÄÖP Kristianstad stad Del B Planförutsättningar  2021-10-20 
ÄÖP Kristianstad stad Del C Hållbarhetsbedömning 2021-10-20 
ÄÖP Kristianstad stad – Kortversion   2021-10-20 
Digital plattform ÄÖP Kristianstad stad   2021-10-20 
Markanvändningskarta A3    2021-10-20 
Bilagor ÄÖP Kristianstad stad    2021 

Ärendet 
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. 
Den ska spegla viljan och ambitionen hos den politiska majoriteten angående 
byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser 
samt svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. 
Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om 
översiktsplanen är aktuell eller behöver omarbetas. Kommunfullmäktige 
bedömde att översiktsplanen från 2013 var aktuell förutom för staden 
Kristianstad och för kusten och gav den 2016-04-19 byggnadsnämnden i 
uppdrag att utarbeta förslag till ändring av översiktsplanen för staden 
Kristianstad. 

På grund av personalbrist kom arbetet inte igång förrän i mars 2017 då en 
projektledare anställdes och i september 2017 anställdes även en biträdande 
projektledare. Under 2017 inventerades planområdet och under våren 2018 
genomfördes ett tidigt samråd med berörda aktörer och allmänheten. En rad 
utredningar med extern hjälp genomfördes för trafiksituationen på söder, 
geoteknik, kulturmiljövärden, gåendemönster i centrum samt naturvärden 
inom planområdet. Projektet hade även en illustratör projektanställd för att 
ta fram illustrationer och grafisk profil. För det löpande arbetet har en 
arbetsgrupp vid planavdelningen träffats regelbundet och avstämningar har 
gjorts med kommunledningskontoret vid behov. En ÖP styrgrupp med 
presidierna från KS, BN och TN samt berörda förvaltningschefer har gett 
riktlinjer för ställningstaganden och avvägningar i planen. Förankring och 
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dialog med andra förvaltningar har skett genom en referensgrupp som 
träffats en gång per termin. 

Den 26 november 2019 presenterades ett förslag till ändring av 
översiktsplanen för Byggnadsnämnden som beslutade att skicka förslaget på 
samråd under perioden 2019-12-09 till 2020-03-09. Totalt kom det in 102 
samrådsyttranden varav 94 var med synpunkter som finns sammanställda 
med förslag till ställningstaganden i samrådsredogörelsen. Utifrån 
samrådsredogörelsen har ändringar gjorts i planförslaget och 
Byggnadsnämnden beslutade om utställning för granskning 2021-03-30. 
Granskningen genomfördes under perioden 2021-04-12 till 2021-06-14 med 
förlängning till 2021-07-01 på begäran av Länsstyrelsen. Kommunstyrelsens 
granskningsyttrande inlämnades 2021-09-28. Under granskningen inkom 21 
yttranden som finns sammanställda i granskningsredogörelsen. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande blir en del av översiktsplanen och visar 
i vilka delar som staten och kommunen har avvikande ställningstaganden 
och i vilka delar som följande planprocess behöver kompletteras. 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar nu ett reviderat förslag till 
beslut om antagande i byggnadsnämnden för vidare behandling i 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 
Tommy Danielsson  Roger Jönsson  
förvaltningschef   stadsarkitekt  

 

 

Beslut expedieras till 
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

 

  


