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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Hanna Nicander
Tfn: 044-132226
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se
Tid och plats

Onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 09:00-13:00,
Rådhus Skåne rum 310.

Ärenden
Nr

1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare

4

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare

6

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

3

Redovisning av delegeringsbeslut

5

Fastställande av skattesats för 2020

7

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket

9

Förvärv av del av Åhus 563:2

11

Reservera och försälja Livius 1

13

Försäljning av del av Kristianstad Hammar 9:151 till
Carlqvist Bilprovningsfastigheter AB

8

Förvärv av Sommarlust 7 samt markanvisning för del av
Kristianstad 3:3

10

Markanvisning och försäljning av Lungörten 1

12

Försäljning av del av Kristianstad Hammar 9:151 till L.V I
Larsson Fastighets AB

14

Reservation och försäljning av del av Horna 3:12

16

Ansökan om strandfodring

15

Tomtpris Ovesholm

17

Ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet

2018/1418 1.2.7
2018/1419 1.2.7
2018/1402 1.4.1

2018/1402 1.4.1
2019/950 4.11.4
2016/847
2019/934

2019/933 4.3.3
2019/88 4.3.3

2019/908 4.3.3
2019/930 4.3.3
2019/883 4.3.3

2017/1315 4.3.2
2019/993 1.6.2
2015/1077

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärenden
18

19
20

Klimatredovisning 2019
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för
arbetsmarknadsåtgärder för första halvåret 2019

21

Uppdrag avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder

23

Avsägelse som ledamot i styrelsen för Skånes Leader ESS Peter Rosengren (C)

22

24
25

26

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej
verkställda beslut

Motion - Gör Kristianstad till försökskommun för sänkt
rösträttsålder
Motion - Förpassa fossil plast till historien!
Motion - Servicegarantier till företag i Kristianstads
kommun

Pierre Månsson
Ordförande

2019/781 6.3.1
2015/693 1.3.1
2019/962 3.6.2
2015/90

2019/961 1.9.3
2019/958 1.2.5
2018/444 1.1.1
2019/547 1.2.6

2015/1232
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 177

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2018/1418 1.2.7

Beslut


Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2018/1418 Hid 2019.5414
Redovisning av delegeringsbeslut 2019-09-17 — 2019-10-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 178

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare
Änr KS 2018/1419 1.2.7

Beslut


Notera informationen.

Sammanfattning
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för september 2019.
HR-direktör Johanna Näslund lämnar information om den kommunövergripande rapporten avseende medarbetare för september 2019.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning september 2019.
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport september 2019.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 179

Fastställande av skattesats för 2020
Änr KS 2018/1402 1.4.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år
2020 till 21,46 kronor per skattekrona.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
”Vänsterpartiet menar att skattesatsen för 2020 bör sättas till 22,06 d.v.s.
en höjning med 60 öre.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) föreslår att fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads
kommun år 2020 till 21,86 kronor per skattekrona samt att skattehöjningen
på 40 öre används i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 att godkänna planeringsförutsättningar för 2020.
Enligt kommunallagen ska skattesatsen för kommande år fastställas av
Kommunfullmäktige under november månad.
Skattesatsen i Kristianstads kommun år 2019 uppgår till 21,46 kr per
skattekrona.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år
2020 till 21,46 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 202.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-10.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 180

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Änr KS 2018/1402 1.4.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
I fråga om budget 2020

Utdragsbestyrkande



Fastställa kommunens övergripande styrkort.



Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 samt
driftbudgetramar för 2020 enligt bilagt budgetförslag.



I övrigt fastställa budgeten för 2020 enligt bilagt förslag.



Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2020. Tekniska
nämnden har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastigheter och anläggningar inte överskrids.



Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver Kommunstyrelsens
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 %
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen.



Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr
ska delges Kommunstyrelsen.



Fastställa kommunens låneram för 2020 till totalt 3 250 mkr samt
fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr
för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att
fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras.



Fastställa ram för fordonsleasing till 55 mkr.



Fastställa internräntan 2020 till 1,50 %.



Bemyndiga Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar,
lönekostnader för vissa entreprenader och hyresförändringar.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23



Uppdra åt Kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det
särskilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år
2020.



Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort före
december månads utgång.



Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2020 göra en
utdelning om 50 mkr till kommunen.

I fråga om flerårsplan 2020-2021


Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Dick Nystrand (SD) och Fia
Rosenstråle (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
” Vänsterpartiet menar att kommunfullmäktige bör bifalla vårt förslag till
budget i sin helhet.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget 2020.
Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Dick Nystrand (SD) och Fia
Rosenstråle (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till budget
2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Anders
Tells (S) med fleras förslag till beslut och Niclas Nilssons (SD) med fleras
förslag till beslut mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samverkan
om budgetförslaget har genomförts 2019-10-15.
Till Kommunstyrelsens sammanträde har följande inkommit:
Socialdemokraternas förslag till budget 2020
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020
Vänsterpartiets förslag till budget 2020

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:
I fråga om budget 2020

Utdragsbestyrkande



Fastställa kommunens övergripande styrkort.



Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 samt
driftbudgetramar för 2020 enligt bilagt budgetförslag.



I övrigt fastställa budgeten för 2020 enligt bilagt förslag.



Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2020. Tekniska
nämnden har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastigheter och anläggningar inte överskrids.



Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver Kommunstyrelsens
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 %
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen.

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen

2019-10-23



Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr
ska delges Kommunstyrelsen.



Fastställa kommunens låneram för 2020 till totalt 3 250 mkr samt
fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr
för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att
fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras.



Fastställa ram för fordonsleasing till 55 mkr.



Fastställa internräntan 2020 till 1,50 %.



Bemyndiga Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar,
lönekostnader för vissa entreprenader och hyresförändringar.



Uppdra åt Kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det
särskilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år
2020.



Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort före
december månads utgång.



Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2020 göra en
utdelning om 50 mkr till kommunen.

I fråga om flerårsplan 2020-2021


Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 203.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-07.
Alliansens förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.
Protokoll från kommunövergripande samverkan 2019-10-15.
Socialdemokraternas förslag till budget 2020.
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020.
Vänsterpartiets förslag till budget 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 181

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket
Änr KS 2019/950 4.11.4

Beslut


Bevilja 17 731 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av
förluster under år 2019.



Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).



Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
”Vänsterpartiet menar att Kristianstads Airport inte borde beviljas någon
underskottstäckning.
Vänsterpartiet menar att det är hög tid att sluta sponsra en verksamhet
som konstant går med förlust och som dessutom innebär en stor miljöbelastning. Det är hög tid att värna miljön genom att lägga ned flygplatsen och
att använda pengarna klokare.”

Sammanfattning
Nya EU-regler från och med 2018 som reglerar stödgivning till regionala
flygplatser innebär att det krävs ett politiskt beslut som innebär att
kommunen garanterar att stödgivningen är förenlig med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, dvs regelverket om

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd utan att
behöva invänta EU-kommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a
om stöd till regionala flygplatser.
Stödet är uppdelat i ägarstöd 13 000 000 SEK, statsstöd från Trafikverket
2 731 000 SEK samt stöd från Region Skåne med 2 000 000 SEK.
Ägarstödet fördelas med 91 % från Kristianstads Kommunföretag AB,
11 830 000 SEK, 5 % från Hässleholms kommun, 650 000 SEK, 2 % från
Östra Göinge kommun, 260 000 SEK och 2 % från Bromölla kommun,
260 000 SEK.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Bevilja 17 731 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av
förluster under år 2019.



Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).



Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 204.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-27.
Bilaga A – underlag kommunens beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 182

Förvärv av Sommarlust 7 samt markanvisning för
del av Kristianstad 3:3
Änr KS 2016/847

Beslut


Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Sommarlustkiosken AB avseende fastigheten Kristianstad Sommarlust 7 för en
köpeskilling om 2.950.000 kr.



Godkänna markanvisningsavtal samt överlåta del av Kristianstad 3:3
till Sommarlustkiosken AB för en köpeskilling om 400 kr/BTA.



Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna lokalhyresavtal med Sommarlustkiosken AB avseende hyra av fastigheten Kristianstad Sommarlust
7 till och med 2020-11-30.



Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget.

Sammanfattning
Fastigheten Kristianstad Sommarlust 7, här fastigheten, ägs av Sommarlustkiosken AB, och är belägen i direkt anslutning till före detta entrén till
Sommarlust Nöjespark.
Kommunen har tidigare förvärvat fastigheterna Sommarlust 5, före detta
Fackens hus, Sommarlust 6 fd nöjesparken samt parkeringsytorna utmed
Kanalgatan.
Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 Byggnadsnämnden i uppdrag att titta
på en framtida detaljplan för området med fokus mot bostadsbyggelse.
Detaljplanen har varit ute på samråd och Sommarlust 7 ligger i samrådsförslaget utlagt som allmän platsmark, torg.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunledningskontoret och Sommarlustkiosken har fört en dialog och
är överens om följande:
-

Kommunen förvärvar fastigheten Sommarlust 7 för en köpeskilling
om 2.950.000 kronor med tillträde 30 dagar efter att detaljplan
som inkluderar området norr om Frans G Wibergs väg vinner laga
kraft.

-

Sommarlustkiosken erbjuds att hyra Sommarlust 7 från och med
att kommunen tillträder fastigheten fram till och med 2020-11-30.

-

Sommarlustkiosken erbjuds att förvärva ca 2.000 m² mark norr om
Frans G Wibergs väg för gymanläggning till en kostnad om 400
kr/BTA, i enlighet med bifogat markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Sommarlustkiosken AB avseende fastigheten Kristianstad Sommarlust 7 för en
köpeskilling om 2.950.000 kr.



Godkänna markanvisningsavtal samt överlåta del av Kristianstad 3:3
till Sommarlustkiosken AB för en köpeskilling om 400 kr/BTA.



Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna lokalhyresavtal med Sommarlustkiosken AB avseende hyra av fastigheten Kristianstad Sommarlust
7 till och med 2020-11-30.



Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 205.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-04.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
Markanvisningsavtal.
Lokalhyresavtal.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 183

Förvärv av del av Åhus 563:2
Änr KS 2019/934

Beslut


Godkänna avtal i samband med fastighetsreglering mellan Kristianstads
kommun och Åhus Stranden 1 AB avseende förvärv av del av Åhus 563:2
för en köpeskilling om 1.100.000 kronor.



Finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens investeringsbudget.

Sammanfattning
Fastigheten Åhus 563:2 är belägen längs Kolonivägen i Åhus invid
Kantarellbadet. Förvärvsobjektet är detaljplanelagt mark med ändamål
för parkering. Kommunen avser att nyttja området för parkeringsanläggning.
Fastigheten ägs av Åhus Stranden 1 AB. Kommunen och bolaget är överens
om att kommunen genom överenskommelse om fastighetsreglering förvärvar del av fastigheten Åhus 563:2, cirka 10 500 kvm för en köpeskilling
om 1.100.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Godkänna avtal i samband med fastighetsreglering mellan Kristianstads
kommun och Åhus Stranden 1 AB avseende förvärv av del av Åhus 563:2
för en köpeskilling om 1.100.000 kronor.



Finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens investeringsbudget.

Justerarens signatur
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2019-10-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 206.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-09.
Översiktskarta.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 184

Markanvisning och försäljning av Lungörten 1
Änr KS 2019/933 4.3.3

Beslut


Godkänn markanvisning och försäljning av Lungörten 1 till GBJ
Construction AB i enlighet med av GBJ Construction undertecknat
markanvisningsavtal till en köpeskilling om 1500 kronor per
kvadratmeter.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har i dialog med GBJ Construction AB upprättat
ett förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Lungörten 1 belägen i
Åhus invid Täppetleden. Inom det anvisade området avser GBJ Construction
att uppföra cirka 32 lägenheter i en och två plan. GBJ Construction redovisar
projektet som ett hållbarhetskoncept både vad gäller hållbarhet för miljö till
exempel laddstolpar, reskort kollektivtrafik, miljöbyggande och innovativa
åtgärder. Inom kvarteret kommer även finnas gemensamhetslokal och vissa
lägenheter kommer att vara delbara för flexibelt nyttjande och ev. uthyrning.
GBJ Construction vill härigenom tillskapa boendekvalitéer som ännu inte
finns i Åhus. Avtalet innebär en direktanvisning som motiveras utifrån
bolagets koncept.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Godkänn markanvisning och försäljning av Lungörten 1 till GBJ
Construction AB i enlighet med av GBJ Construction undertecknat
markanvisningsavtal till en köpeskilling om 1500 kronor per
kvadratmeter.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 210.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-09.
Markanvisningsavtal undertecknat av motparten.
Översiktskarta.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 185

Reservera och försälja Livius 1
Änr KS 2019/88 4.3.3

Beslut


Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Livius 1 (3412 kvm) för
en köpeskilling om 275 kr/kvm till Småland Padel Society AB.

Sammanfattning
Småland Padel Society AB är intresserad av att reservera och förvärva
fastigheten Livius 1 i Vä. Priset för marken är 275 kr/kvm.
Småland Padel Sociey AB planerar att anlägga en padelhall på platsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Livius 1 (3412 kvm) för
en köpeskilling om 275 kr/kvm till Småland Padel Society AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 197.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-20.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 186

Försäljning av del av Kristianstad Hammar 9:151 till
L.V I Larsson Fastighets AB
Änr KS 2019/908 4.3.3

Beslut


Försälja del av fastigheten Kristianstad Hammar 9:151 till L.V I Larsson
Fastighets AB ägare av fastigheten Kristianstad Hammar 9:183 för en
köpeskilling om 1.184.400 kronor.

Sammanfattning
L.V I Larsson Fastighets AB önskar förvärva cirka 3.520 kvm av
Kristianstad Hammar 9:151 som tillskottsmark till fastigheten Hammar
9:183. Köpeskillingen är 350 kronor per kvm. För att kommunen även
fortsättningsvis ska kunna nå naturmarken mellan E22 och verksamhetsområdet är parterna överens om en viss reducering av köpeskillingen för
den delen av markområdet som upplåts med servitut till kommunen. Det
ger en köpeskilling på totalt 1.184.400 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Försälja del av fastigheten Kristianstad Hammar 9:151 till L.V I Larsson
Fastighets AB ägare av fastigheten Kristianstad Hammar 9:183 för en
köpeskilling om 1.184.400 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 207.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-07.
Översiktskarta.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 187

Försäljning av del av Kristianstad Hammar 9:151 till
Carlqvist Bilprovningsfastigheter AB
Änr KS 2019/930 4.3.3

Beslut


Försälja cirka 3228 kvm av fastigheten Hammar 9:151 till Carlqvist
Bilprovningsfastigheter AB till en köpeskilling om 350 kr/kvm.

Sammanfattning
Carlqvist Bilprovningsfastigheter AB önskar förvärva cirka 3228 kvm av
Hammar 9:151 som tillskottsmark till sin befintliga fastighet Hammar
141:1. Försäljningen sker genom fastighetsreglering.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Försälja cirka 3228 kvm av fastigheten Hammar 9:151 till Carlqvist
Bilprovningsfastigheter AB till en köpeskilling om 350 kr/kvm.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 208.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-25.
Översiktskarta.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 188

Reservation och försäljning av del av Horna 3:12
Änr KS 2019/883 4.3.3

Beslut


Reservera och överlåta cirka 5 800 kvm mark inom del av fastigheten
Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i
Åhus till FightStarGroup AB för ett pris av 150 kr/kvm.

Jäv
Peter Johansson (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
FightStar Group AB är intresserad av att reservera samt förvärva del av
fastigheten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde beläget
norr om Täppetleden i Åhus. Markområdet är på cirka 5880 kvm och säljs
till ett pris av 150 kr/kvm, vilket ger en köpeskilling på cirka 870 000 kr.
FightStar Group AB avser att uppföra verksamhetshotell på platsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Reservera och överlåta cirka 5 800 kvm mark inom del av fastigheten
Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i
Åhus till FightStarGroup AB för ett pris av 150 kr/kvm.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 209.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-25.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 189

Förslag till tomtpris Ovesholm
Änr KS 2017/1315 4.3.2

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Besluta att tomtpriset för villatomter i Ovesholm vid Marbäcksvägen
ska vara 115 000 kr för tomt om 1000 kvm, med en justering om
100 kr/kvm för arealer som överstiger 1000 kvm.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Tomtprissättningen avser tre nybildade fastigheter, Örmatofta 6:64, 6:65
och 6:66, i Ovesholm. Detaljplan finns för området och infrastruktur för de
tre fastigheterna är under utbyggnad. Tomtpriset föreslås sättas till
115 000 kr för tomt om 1000 kvm, med en justering om 100 kr/kvm för
arealer som överstiger 1000 kvm. Tomtpriset är satt med utgångspunkt i
marknadsvärdet enligt Skatteverkets beräkningsmodell för obebyggda
fastigheter. Tomterna kommer att läggas ut till försäljning i den kommunala
villatomtskön. Senaste försäljningen av kommunal villatomt i Ovesholm
skedde 2013 till en köpeskilling om 48 300 kr för 832 kvm.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Besluta att tomtpriset för villatomter i Ovesholm vid Marbäcksvägen
ska vara 115 000 kr för tomt om 1000 kvm, med en justering om
100 kr/kvm för arealer som överstiger 1000 kvm.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 211.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-03.
Detaljplan.
Översiktskarta.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 190

Ansökan om strandfodring
Änr KS 2019/993 1.6.2

Beslut


Kommunledningskontoret ges i uppdrag att påbörja en process med
ansökan om strandfodring.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att det finns så pass stora frågetecken kring strandfordring att kommunen i nuläget inte bör påbörja en process med ansökan
om strandfodring.
Vänsterpartiet anser att kommunen istället borde inleda en utredning om
förutsättningarna för en ordnad reträtt för att bevara den naturliga sandstranden.”

Sammanfattning
Vissa delsträckor längs Kristianstads kommuns kustlinje är utsatta för
stranderosion, en problematik som förväntas bli värre i takt med att havet
stiger. Strandfodring utgör en typ av kustskydd, där sand tillförs till
erosionsutsatta områden. Strandfodring kräver dock en omfattande
ansökningsprocess för att kunna erhålla erforderliga tillstånd för upptag
och utläggning av sand. Det föreslås därför att kommunen påbörjar denna
process parallellt med kustgruppens arbete, för att snabbare kunna sätta
igång med relevanta åtgärder för erosionsutsatta områden i kommunen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Kommunledningskontoret ges i uppdrag att påbörja en process med
ansökan om strandfodring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 212.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-09.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 191

Ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten
och havet
Änr KS 2015/1077

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19 att Kristianstad kommuns
översiktsplan 2013 till stora delar är aktuell men att kust- och havsområdet ska aktualiseras genom ändring av översiktsplanen. Ändring av
översiktsplanen innebär att programmet Det växer längs kusten (KF
2009-02-10)ersätts.
Syftet med arbetet är att ange kommunens viljeinriktning för mark- och
vattenanvändningen inom planområdet. Målet är en fortsatt hållbar
utveckling i området med strategier att hantera kommande utmaningar.
Kust och havsplanen har varit ute på en andra granskning 2019-03-13 till
och med 2019-05-05, sammanlagt har det inkommit tio yttrande varav sex
med erinran eller andra synpunkter.
l ett granskningsutlåtande redovisas hur planförslaget justerats för att
möta inkomna synpunkter, även de synpunkter som ej tillmötesgåtts i
föreslagen planhandling redovisas.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anta ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 199.
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-24 § 145.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-13.
Kust- och havsplan planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning.
Karta – Planeringsförutsättningar.
Karta – Riksintressen.
Karta – markanvändning.
Karta – Havsanvändning.
Granskningsutlåtande 2019-09-13.
Erosionsutredning Kristianstad januari 2018.
Kartläggning av verksamheter med risk för spridning av föroreningar 2016.
Klimateffekter- Natur- och kulturmiljöer 2015.
Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun november 2018.
Zonering för gemensam havsplanering i västra Hanöbukten november 2015.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 192

Klimatredovisning 2019
Änr KS 2019/781 6.3.1

Beslut


Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder
godkänns.

Deltar inte i beslutet
Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Dick Nystrand (SD) och Fia
Rosenstråle (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckningar
Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Dick Nystrand (SD) och Fia
Rosenstråle (SD) lämnar protokollsanteckningar enligt följande:
”Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på klimat & energistrategin. Därför
väljer vi att inte delta i beslutet om klimatredovisningen som är en uppföljning av Klimat och energistrategin.
Den klimat och energipolitik som regeringen bedriver är inte samhällsekonomiskt försvarbar, något som uppmärksammats av bl.a. Finanspolitiska
rådet och konjunkturinstitutet.
Sverige och svenskarna är förtjänta av en realistisk och effektiv klimatpolitik där man förstår att vi inte bidrar till något meningsfullt varken för oss
eller världen i stort genom att försämra villkoren för vanligt folk och
svensk industri. Sverigedemokraterna står för en politik där Sverige lever
upp till sina åtaganden vad gäller utsläpp av växthusgaser. Det vi motsätter
oss är ineffektiva och direkt skadliga åtgärder som slår mot svensk ekonomi och framför allt mot människor på landsbygden utan att bidra till något.”

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Sammanfattning
Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi (KF 2018-01-16) har
följts upp. Avstämning har gjorts mot uppställda mål och samtliga åtgärder
i handlingsplanen har följts upp.
För att uppnå lokala, nationella och internationella klimatmål måste växthusgasutsläppen minska inom alla sektorer. Trots behovet av ett brett
perspektiv finns det skäl att peka ut specifika områden där riktade
satsningar kan leda till stora utsläppsminskningar och samtidigt bidra till
andra samhällsvinster.
Särskilda insatser bör göras för att minska personbilstrafiken, framförallt i
de större tätorterna. En ökad andel hållbart resande (gång, cykel, kollektivt) bidrar till bättre folkhälsa och kan frigöra ytor för bebyggelse och
grönområden.
Utökade satsningar på lokal produktion av förnybar energi såsom vindkraft, solkraft och biogas ökar självförsörjandet, minskar förluster vid
långväga energitransporter och säkerställer en trygg energitillförsel i
framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder
godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 200.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-12.
Klimatredovisning 2019.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 193

Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare
Änr KS 2015/693 1.3.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare att gälla från och med 2019-12-01.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Ordföranden föreslår att fastställa reviderat program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att gälla från och med
2019-12-01.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall för varje ny mandatperiod anta ett program med
mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. I samband med ny mandatperiod reviderades programmet med
ändringen att även kommunala bolagsstyrelser skall omfattas av programmet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-09 att skicka ut
reviderat program på remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag.
Av de remissvar som inkommit till kommunledningskontoret så har inga
synpunkter framförts på det reviderade programmet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Fastställa reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare att gälla från och med 2019-11-13.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 213.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-02.
Reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 194

Redovisning av kommunövergripande handlingsplan
för arbetsmarknadsåtgärder för första halvåret 2019
Änr KS 2019/962 3.6.2

Beslut


Godkänna halvårsredovisningen.

Sammanfattning
Den kommunövergripande planen för arbetsmarknadsåtgärder fastslår att
Kristianstads kommun ska eftersträva att alla kommunala förvaltningar
och bolag tar emot deltagare i arbetsmarknadsåtgärd motsvarande 6,3% av
kommunens tillsvidareanställda.
Kvartalsmätningar som genomförts visar att andelen personer i arbetsmarknadsåtgärd i förhållande till antalet tillsvidareanställda i mars var
6,4% och i juni 5,3%.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna halvårsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 214.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-09-26 § 138.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-05.
Halvårsredovisning avseende kommunövergripande handlingsplan för
arbetsmarknadsåtgärder 2019.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 195

Uppdrag avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Änr KS 2015/90

Beslut


Redovisningen läggs till handlingarna.



Arbete- och välfärdsförvaltningens svar och förslag ska inarbetas i
kommunens arbetsmarknadspolitiska handlingsplan.

Kommunstyrelsens behandling
Sammanträdet ajourneras under fem minuter.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) föreslår att arbete- och välfärdsförvaltningens svar och förslag ska
inarbetas i kommunens arbetsmarknadspolitiska handlingsplan.

Sammanfattning
I samband med att Kommunstyrelsen fastställde en ny målnivå gällande
den kommunövergripande handlingsplanen för arbetsmarknadsåtgärder i
juni 2019 fick Arbete och välfärdsnämnden i uppdrag att göra en grundlig
analys av tillgängliga verktyg och lämna förslag på hur kommunen på kort
sikt, i första hand återstående delen av 2019 och 2020, kan upprätthålla
höga ambitioner avseende de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Förvaltningen konstaterar att det verktyg som i nuläget är tillgängligt är
Nystartsjobb men det finns indikationer på att även andra anställningsstöd
kan bli tillgängliga framöver. När det gäller praktik så beviljar arbetsför-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

medlingen denna insats i mycket liten omfattning vilket resulterat i att
förvaltningen erbjudit deltagare som uppbär försörjningsstöd praktik utan
statlig ersättning.
Arbete och välfärdsförvaltningen liksom Kommunledningskontoret ser att
det är viktigt alla praktikförfrågningar gällande arbetsmarknadsåtgärder
även fortsättningsvis hanteras via en enhet, Matchningsgruppen. Arbete
och välfärdsförvaltningen föreslår också att en överenskommelse tas fram
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skapa tydligare samverkansstrukturer gällande personer som står långt från arbetsmarknaden.
Förvaltningen konstaterar också att arbetsmarknadsanställningar är ett
effektivt verktyg vad gäller att rusta och stödja personer vidare mot arbete
samt för att minska kommunens försörjningsstödskostnader.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna Arbete och välfärdsnämndens svar på uppdraget från
Kommunstyrelsen angående analys av tillgängliga verktyg och förslag
på hur kommunen på kort sikt, återstående av 2019 och 2020 kan
upprätthålla höga ambitioner avseende de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 215.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-09-26 § 138.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-09.
Besvarande av Kommunstyrelsens uppdrag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-23

KS § 196

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om
ej verkställda beslut
Änr KS 2019/961 1.9.3

Beslut


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska nämnden en gång
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL
4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av socialnämnden före 2019-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (3 st.).
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att
rapportera för denna period.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 216.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-09-26 § 137.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-04.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2019-03-31.

Utdragsbestyrkande
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KS § 197

Avsägelse som ledamot i styrelsen för Skånes
Leader ESS - Peter Rosengren (C)
Änr KS 2019/958 1.2.5

Beslut


Bifalla avsägelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2019-09-26.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-23 § 21.

Utdragsbestyrkande
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KS § 198

Motion - Gör Kristianstad till försökskommun för
sänkt rösträttsålder
Änr KS 2018/444 1.1.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.
Frågan om rösträttsålder är komplex och kommer att kräva försöksverksamhet under ett antal val för att kunna utvärderas seriöst och långsiktigt.
Att som nu avslå motionen utan att föreslå några konkreta alternativ för att
stärka ungdomars engagemang ser vi som ett svaghetstecken.”

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun, för att stärka
ungdomars inflytande, höja valdeltagandet och öka samhällsintresset, ska
ansöka om att vara försökskommun för sänkt rösträttsålder till Kommunfullmäktigevalet 2022.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås eftersom dels
eftersom forskningen är splittrad kring konsekvenserna av sänkt rösträttsålder samt att kostnaden för förslaget uppskattas till 2 till 3 miljoner
kronor.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 217.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-15.
Remiss 2018-06-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 113.
Motion 2018-04-17.

Utdragsbestyrkande
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KS § 199

Motion - Förpassa fossil plast till historien!
Änr KS 2019/547 1.2.6

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson
(S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Fredrik Winberg (S) och Helen Persson (S) föreslår i motion att när Kristianstad kommun nyanskaffar produkter med plastinnehåll, ska plasten senast
år 2025 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara. Detta ska
omfatta både kommunens egna inköp och vid upphandling av verksamhet.
Kommunledningskontoret ser positivt på att kommunen fortsätter vara en
skarp kravställare när det kommer till miljökrav, men ser också initialt
kostnadsdrivande utmaningar i förslaget. Kommunens kommande kemika-

Utdragsbestyrkande
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lieplan kommer att vara avgörande för de framtida miljökraven vid upphandling och inköp.
Kommunledningskontorets förslag är att avslå motionen och i samråd
utforma innehållet i ny kemikaliplan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 218.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-13.
Kristianstads kommuns upphandlingspolicy 2019-03-28.
Remiss 2019-06-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 139.
Motion 2019-05-09.

Utdragsbestyrkande
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KS § 200

Motion - Servicegarantier till företag i Kristianstads
kommun
Änr KS 2015/1232

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-02.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristdemokraternas Christina Borglund och Mattias Svensson föreslår i en
motion till Kristianstads kommunfullmäktige att servicegarantier införs i
Kristianstads kommun och att näringslivet involveras i hur dessa ska
utformas.
Kristianstads kommun har satt fokus de senaste åren på service och
bemötande. Detta bland annat genom Sveriges kommuner och landstings
utbildning Förenkla helt enkelt. Ur det har olika tjänster utvecklas, bland
annat företagslotsen. En tjänst för företagare att finna en ingång till
kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anse motionen besvarad enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-02.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 219.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-02.
Remiss 2016-02-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 27.
Motion 2015-12-11.

Utdragsbestyrkande
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