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Sammanträdesdatum

2021-12-22

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhus Skåne sessionssalen 09:00-12:20

Beslutande

Peter Johansson (M)

Karl Gemfeldt (C)

Christina Borglund (KD)

Niclas Nilsson (SD)

Pierre Månsson(L)

Katarina Honoré (S)

Annelie Fälth Simonsson (-)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera
Justeringens
tid och plats

David Stenegard (M)
Ludvig Ceimertz (M)
Henny Tillberg (L)

Anders Svensson (S) istället
för Agneta WandeforsHörström (S)
Bo Silverbern (M)

Radovan Javurek (L)

Jan Svensson (KD)

Anders Johansson,
kommundirektör
Oscar Nilsson,
ekonomidirektör
Qalinle Dayib (C),
ordförande tekniska
nämnden § 275
Johanna Juhlin, HR-direktör
§ 277
Andreas Poppius,
säkerhetschef § 287

Anders Tell (S)
Dan Berger (S)

Carl-Henrik Nilsson (SD)
Anders Nilsson (SD)

Dick Nystrand (SD)

Fia Rosenstråle (SD)

Mikael Persson (V)

Petar Cavala, biträdande
kommundirektör
Eva Mårtensson,
kommunikationsstrateg
Jimmy Källström,
förvaltningschef tekniska
förvaltningen § 275
Madelene Rickardsson,
förhandlingschef § 277

Emelie Ferlaux, controller

Bo Johannson, kommunjurist

Christer Nothnagl,
avdelningschef tekniska
förvaltningen § 275
Christian Nyhlen, VD Krinova §
280

Anders Tell

Digital justering

Sekreterare

Bo Johansson

Ordförande

Pierre Månsson

Justerare

Anders Tell

Paragrafer

275-305
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Sammanträdesdatum

2021-12-22

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhus Skåne sessionssalen, kl. 09:00-12.20

Beslutande

Peter Johansson (M)

Karl Gemfeldt (C)

Niclas Nilsson (SD)

Pierre Månsson(L)

Katarina Honoré (S)

Anders Nilsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera
Justeringens
tid och plats

David Stenergard (M)
Ludvig Ceimertz (M)
Henny Tillberg (L)

Anders Svensson (S) i stället
för Agneta WandeforsHörström (S)

Christina Borglund (KD)
Anders Tell (S)
Dan Berger (S)

Bo Silverbern (M)

Mikael Persson (V)

Anders Johansson,
kommundirektör
Bo Johansson,
kommunjurist

Petar Cavala, biträdande
kommundirektör
Oscar Nilsson,
ekonomidirektör

Radovan Javurek (L)
Jan Svensson (KD)

Carl-Henrik Nilsson (SD)

Annelie Fälth Simonsson (-)

Dick Nystrand (SD)

Fia Rosenstråle (SD)

Eva Mårtensson,
kommunikationsstrateg

Emelie Ferlaux, controller

Anders Magnusson,
utvecklingsledare, § 286

Anders Tell

Digital justering

Sekreterare

Bo Johansson

Ordförande

Pierre Månsson

Justerare

Anders Tell

Paragrafer

284, 286, 303, 304
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Kommunstyrelsen

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

onsdagen den 22 december 2021 kl. 09:00
Rådhus Skåne sessionssalen

Ärenden
Nr

1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare

3

Informationer

4

09:00-09:30 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala
reningsverket

5

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare

6

Kommunstyrelsens internbudget inklusive mål 2022

7

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket

8

Krinova - vidareutveckling av strategiska inriktningar

9

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för
Trygghetscentral Skåne Nordost

10

Avsiktsförklaring med Region Skåne angående produktion
av måltider (kyld mat)

11

Exploateringsavtal och överenskommelse om
fastighetsreglering för Hammar 8:12 m.fl.

12

Nyttjanderättsavtal för skyddsvall i Åhus hamn

13

Härlövs ängar och backar

14

Pyntens pumpstation - Upphandla och producera SEKRETESS

Redovisning av delegeringsbeslut

2021/4
2021/9

2021/10

2021/1474
2021/1591
2021/1637

2021/1638
2021/1473
2017/352
2021/973

2021/1039
2021/1596
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Ärenden
15

Revidering av beredskapsplan inför och vid högvatten SEKRETESS

16

Revidering av Kristianstads kommuns taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet

17

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

18

Svar på revisionsrapport granskning av förlorad
arbetsinkomst Kristianstad kommun

19

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut

20

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

21

Medborgarförslag - En ny träningshall för ishockey intill
Österängshallen

22

Medborgarförslag - Initiativ till ny inomhushall

23

Medborgarförslag - Nytt friluftsbad mellan Hammar och
Österäng

24

Medborgarförslag - Friluftsbad i Fjälkinge

25

Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare badhustomten
vid Tivoliparken

26

Medborgarförslag - Allaktivitetshus i Galleria Boulevards
C-del

27

Medborgarförslag - Önskar gång- och cykelväg vid Östra
Blekingevägen

28

Medborgarförslag - Projektanställ person för förbättrad
folkhälsa

29

Motion - Blodgivning på betald arbetstid för anställda

30

Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!

31

Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033

Pierre Månsson
Ordförande

2021/1499
2021/1529
2021/1613
2021/1380
2021/1565
2021/1582
2019/856
2019/479

2020/740
2020/820

2021/131
2021/880
2021/79
2020/824

2021/1222

2021/1218

2021/1107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 275

Informationer
Änr KS 2021/4
•

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C), tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Källström och avdelningschef
Christer Notnagl informerar om projektet för om- och till-byggnad
av centrala reningsverket kvartal fyra.

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 276

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2021/9

Beslut
•

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2021/9 Hid 2021.7341
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-12-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 277

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare
Änr KS 2021/10

Beslut
•

Notera informationen

Sammanfattning
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk månadsuppföljning från nämnder och styrelser för november 2021. HRdirektör Johanna Juhlin lämnar information om kommunövergripande
uppföljning avseende medarbetare för november 2021.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning november 2021.
Finansrapport Kristianstads kommun 2021-11-30.
Finansrapport Kristianstads kommunkoncern 2021-11-30.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 278

Kommunstyrelsens internbudget inklusive mål
2022
Änr KS 2021/1474

Beslut
•

Fastställa mål och internbudget 2022 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa mål för kommunledningskontoret som
omfattar såväl strategiska mål kopplat till den strategiska färdplanens fem
målområden, såväl som mål för grunduppdraget.
Kommunstyrelsen ska fastställa mål för kommunledningskontoret som
omfattar såväl strategiska mål kopplat till den strategiska färdplanens fem
målområden, såväl som mål för grunduppdraget.
Budgetramen uppgår till 201,7 miljoner kronor exkl. kapitalkostnader.
Förstärkningar i budgetramen mellan år 2021 och år 2022 består av:
Skyddsvallar - personalkostnader + 3 mnkr
Lönekostnad för vallprojektledare samt viss del övrig administration och
OH. Tidigare år har dessa lönekostnader bokförts som investeringar. Från
och med nu ska det belasta driften.
Skyddsvallar – driftskostnader 3 mnkr
Driftskostnader för olika akuta åtgärder och övergripande kostnader kopplat till vallprojekten. Detta är utgifter som inte anses ge en bestående ökning på den framtida anläggningens värde.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Event och evenemang + 1 mnkr
Detta är en viktig del för kommunens attraktivitet vilket kopplas rakt till
den strategiska färdplanen.
Utveckling av attraktivitet och hållbarhet + 2.5 mnkr
(varav 1,5 mnkr tillfälligt år 2022)
Medel för att stimulera och ytterligare stärka arbetet med attraktivitet och
hållbarhet. Detta kan exempelvis vara fortsatt satsning på projektet levande stadskärna, arbete med idéburen sektor och landsbygdsfonden. Detta är
en prioritering i linje med strategisk färdplan.
Näsby stadsutveckling, + 1,5 mnkr (tillfälligt år 2022).
Fortsatt utveckling av stadsdelen mot långsiktig hållbarhet och trygghet
vilket är en prioritering i linje med strategisk färdplan.
Uppräkning för löneöversyn, internhyra samt ett par mindre budgetväxlingar
Ett exempel på budgetväxling är en samlingsfaktura från Skånes Kommuner. Istället för att skicka flera mindre fakturor som går till respektive
förvaltning skickar de en samlad årsfaktura
Förslag till mål och budgetram per avdelning framgår av bilagor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Fastställa mål och internbudget 2022 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 303
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-03.
Kommunstyrelsens mål och internbudget 2022.
Budgettext kommunstyrelsen 2022.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 279

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBERregelverket
Änr KS 2021/1591

Beslut
•

Bevilja 20 241 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av
förluster under år 2021 varav Kristianstads kommuns andel utgör 15
930 000 SEK.

•

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.

Protokollsanteckning
Mikael Persson (V):
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 flygplatsens
kommersiella del och att använda pengarna klokare.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Sammanfattning
EU-regler from 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser
inne-bär att det krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garanterar att all stödgivning oavsett om det är ägar/koncernbidrag, statliga
eller regionala stöd, är förenlig med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör att
kommunen kan till-lämpa GBER, dvs regelverket om gruppundantag, som
innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EUkommissionens godkännande, en-ligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala
flygplatser.
Stödets delas upp i stöd från samtliga ägarkommuner, totalt 17 510 000
SEK och statsstöd från Trafikverket 2 731 000 SEK.
Ägarstödet fördelas med 91 % från Kristianstads Kommunföretag AB, 15
930 000 SEK, 5 % från Hässleholms kommun, 880 000 SEK, 2 % från Östra
Göinge kommun, 350 000 SEK och 2 % från Bromölla kommun, 350 000
SEK.
Ovanstående fördelning är baserad på att Region Skåne inte lämnar driftstöd som tidigare år uppgått till 2 000 000 SEK. I det scenariot får ägarkommunerna ta en större andel i enlighet med fördelningen i konsortialavtalet.
I en tabell nedan under rubrik ”Ärendet” beskrivs stödens fördelning i två
olika scenario dvs antingen att Region Skåne bidrar med stöd eller att
Region Skåne inte lämnar stöd.
Kommunledningskontoret har till Kommunstyrelsen tagit fram en ny version av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 304
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-26.
Bilaga A – underlag kommunens beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 280

Krinova - vidareutveckling av strategiska inriktningar
Änr KS 2021/1637

Beslut
•

Bevilja Krinova AB bidrag med 7,5 miljoner kronor för vidareutveckling
av strategiska inriktningar

•

Finansiering sker inom befintlig ram för kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)

Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar att andra beslutspunktens formulering ändras enligt
följande:
• Finansiering sker inom befintlig ram för kommunstyrelsen (kommunledningskontoret)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Krinova AB (Krinova) ska
fortsätta utvecklas som en stark motor för innovation, konkurrenskraft och
hållbar tillväxt behövs både framförhållning och utvecklingsmedel. De
senaste fem åren har varje offentlig krona som satsats i Krinova gett en

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

positiv samhällelig return-on-investment och under 2020 skapades 300
jobb i de företag som fick stöd av Krinova.
För att bibehålla och öka momentum i detta arbete krävs ett långsiktigt och
strategiskt utvecklingsarbete så att verksamheten svarar upp mot de utmaningar som näringsliv och offentlig sektor står inför. Innovation kommer att vara en nyckelfråga för en positiv samhällsutveckling och Krinovas
kärnuppdrag handlar i huvudsak om att skapa ett innovativt företagsklimat.
Krinovas styrelse fattade i höstas beslut om fyra strategiskt utpekade
områden som verksamheten ska bygga på;
-

Ett ledande attraktivt branschöverskridande innovationscenter
med sin bas i det lokala

-

En ledande nationell och regional innovationsaktör inom Livsmedel

-

En ledande nationell aktör inom innovationsledning och testbäddsbygge

-

En attraktiv plats för att få affärsidéer och företag att växa

Dessa fyra delar genomsyrar allt Krinova ska göra under de närmaste fyra
åren. Projektmedel samt de i förväg definierade verksamhetsfinansieringarna kopplar helt till dessa prioriteringar.
För att parallellt med sin ordinarie leverans bygga för framtidens utvecklingsbehov och skapa barriärbrytande utveckling inom såväl våra befintliga
strategiområden som i nya, definierade, utifrån samhällets behov, behöver
Krinova skapa ett projekt med fokus på detta. Projektet ger förutsättningar
att leverera på nivåer som inte hade varit möjliga att göra inom det ordinarie grunduppdraget. Projektet ska under fem år vidareutveckla Krinovas
strategiska inriktningar samt säkerställa ett ännu starkare bidrag till samhället i framtiden.

Utdragsbestyrkande

-

Projektperiod 2022-01 - 2026-12

-

Projektnamn: Innovationskraft för framtiden

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Projektkontot är avsett för aktiviteter och initiativ som ligger i linje med
Krinovas nuvarande strategier samt skapar förutsättningar för att definiera
nya efter uppkomna behov och möjligheter. Detta sammantaget ökar utvecklingskraften i verksamheten och därmed i samhället. Medlen kan med
fördel användas i kombination med annan finansiering, till exempel som
medfinansiering, för att växla upp och få ut maximal insats per satsad
krona.
Avstämning av utfall och leverans sker på framtida ägardialoger/ägarsamråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Bevilja Krinova AB bidrag med 7,5 miljoner kronor för vidareutveckling
av strategiska inriktningar

•

Finansiering sker genom omfördelning av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 318
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-12-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 281

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag
för Trygghetscentral Skåne Nordost
Änr KS 2021/1638

Beslut
•

Ställa sig bakom avsiktsförklaring trygghetscentral Skåne nordost.

•

Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning
Inom ramen för samarbetskommittén Skåne nordost har en avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost
tagits fram. Aktuella kommuner är Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge,
Osby, Hörby och Hässleholms kommuner.
Bakgrunden är att Kristianstads kommun idag driver en larmcentral inom
ramarna för den kommunala verksamheten. Larmcentralen tillhandahåller
och samordnar, på uppdrag av några närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.
Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en
gemensam Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa
samverkansformen.
Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner
och förhandlingar mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för
detta syfte.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Planen är att uppstart av gemensamt bolag ska ske 1 juli 2022. Närmare
planering finns i avsiktsförklaringen som är bilagd till detta ärende.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Ställa sig bakom avsiktsförklaring trygghetscentral Skåne nordost.

•

Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 319
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-12-13.
Bilaga Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 282

Avsiktsförklaring med Region Skåne angående produktion av måltider (kyld mat)
Änr KS 2021/1473

Beslut
•

Ställa sig bakom avsiktsförklaringen med Region Skåne avseende produktion av måltider (kyld mat).

•

Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen för Kristianstad kommuns räkning.

Sammanfattning
Genom inriktningsbeslut i servicenämnden, Region Skåne har ställningstagande ägt rum vad gäller att uppföra ett produktionskök i Kristianstads
kommun för Region Skånes behov vad gäller mat till patienter i stora delar
av Region Skåne. Produktionsköket kommer i huvudsak att producera
enportionförpackade maträtter med en hållbarhet på drygt en vecka.
I samband med beslutet togs en första inledande kontakt från Kristianstads
kommun med förfrågan om möjlighet till någon form av samarbete då ett
behov givet sig till känna vad gäller portionsförpackade maträtter till brukare inom företrädesvis omsorgsverksamheten. För Kristianstads kommuns del är det Gemensam service, det vill säga kommunledningskontoret,
som varit med i diskussionerna eftersom de är beställare gentemot Region
Skåne.
Målsättningen med ett samarbete är att uppnå skalfördelar – den fasta
kostnaden per maträtt kommer att minska. Samtidigt finns aktuellt produktionskök placerat i Kristianstads kommun, vilket starkt, i positiv riktning, möjliggör för en effektiv distribution av måltider till aktuell målgrupp.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Parterna är överens om:
-

Att ett samarbete med största sannolikhet skulle generera kvalitativa vinster för båda parter.

-

Att produktionsköket ska ägas av Region Skåne.

-

Att det föreslagna produktionssättet ska kunna fungera även för
brukare inom kommunens omsorgsverksamhet.

-

Att risker i samband med etablering av ett samarbete ska fördelas
mellan parterna.

Omsorgsnämnden har ett projekt gällande kyld mat som pågår till början
av år 2022, därefter ska utvärdering ske. Omsorgsnämnden har ett ärende
den 15 december med anledning av avsiktsförklaringen, Omsorgsnämndens beslut finns bilagt detta ärende när det är klart.
Region Skånes servicenämnd hanterade ärendet den 22 oktober och ställde
sig positiva till avsiktsförklaringen. Enligt plan ska Regionstyrelsen hantera
ärendet den 9 december, deras beslut kommer att biläggas ärendet efter att
det skickats över.
Om Regionstyrelsen tar beslut om att inte godkänna avsiktsförklaringen,
kan inte heller detta ärende beslutas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Ställa sig bakom avsiktsförklaringen med Region Skåne avseende produktion av måltider (kyld mat).

•

Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen för Kristianstad kommuns räkning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 306
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-03.
Förslag på Avsiktsförklaring måltider Region Skåne.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Omsorgsnämndens beslut 2021-12-15.
Region Skåne – Regionstyrelsen beslut 2021-12-09.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 283

Exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering för Hammar 8:12 m.fl.
Änr KS 2017/352

Beslut
•

Godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för Hammar 8:12 m.fl.

•

Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering för allmän plats
mellan parterna Kristianstad kommun,
och HMAB.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal i syfte att
reglera genomförandet av detaljplanen för Hammar 8:12 och 8:127 m.fl .
Avtalet reglerar att exploatörerna HMAB och
delvis
ska svara för kommunens kostnader för iordningsställande av allmänna
anläggningar som beror på den nya detaljplanen.
Kommunledningskontoret har också upprättat en överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Kristianstad kommun, HMAB och
Överenskommelsen ska ligga till grund för en fastighetsreglering där mark som
är utlagd som allmän plats i detaljplan men som idag ägs av respektive
exploatör skall föras till en av kommunen ägd gatufastighet. Ingen ersättning utgår för marken.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ska godkänna de
båda avtalen som har undertecknats av motparten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Utdragsbestyrkande

Godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för Hammar 8:12 m.fl.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

•

2021-12-22

Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering för allmän plats
mellan parterna Kristianstad kommun,
och HMAB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-08 § 285
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-10.
Exploateringsavtal undertecknat av motparten.
Överenskommelse om fastighetsreglering undertecknat av motparten.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 284

Nyttjanderättsavtal för skyddsvall i Åhus hamn
Änr KS 2021/973

Beslut
•

Godkänna nyttjanderättsavtalet för Åhus hamn

•

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
För över ett decennium sedan uppförde Åhus Stuveri och Hamn skyddsvallar norr om hamnen på kommunens fastigheter, detta för att buller från
hamnens verksamhet inte skulle påverka de bostäder som ligger intill. Det
skrevs dock aldrig något nyttjanderättsavtal för dessa skyddsvallar som
reglerar vems skyddsvallarna är och vem som bär ansvar för de.
Området är i detaljplan utlagd som allmän plats, skydd. Nyttjanderättsavtalet har en relativt lång uppsägningsperiod, fem år. Detta beror på att hamnens verksamhet är helt avhängig skyddsvallarnas existens då verksamhetens tillstånd kräver att man kan minska bullernivån för omkringliggande
fastigheter. Om kommunen skulle vilja detaljplanelägga för andra ändamål
än dagens behöver hamnen lång tid på sig för att finna alternativa lösningar
för att kunna bibehålla hamnverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

•

Godkänna nyttjanderättsavtalet för Åhus hamn

•

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-08 § 286
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-17.
Nyttjanderättsavtal.
Kartbilaga A och B.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 285

Härlövs ängar och backar
Änr KS 2021/1039

Beslut
•

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie i enlighet med
tjänsteutlåtande 2021-12-03 samt ge kommunledningskontoret samordningsansvaret i förstudien i likhet med berörda och angränsande
projekt.

Sammanfattning
Härlövs ängar och backar utgör ett stort centralt område i Kristianstad stad
med potential för att bli ett viktigt natur- och rekreationsområde för staden
och regionen. Centralstationen ligger bara några hundra meter bort och
naturum direkt intill området. För utveckling av området behöver kommunen precisera hur området skall disponeras och gestaltas. Dessutom har
kommunen krav från Länsstyrelsen att precisera markanvändningen för att
sluttäckningen av deponin skall godkännas. Tidigare förslag till utformning
i arkitekttävlingar 2005 och 2015 tillsammans med nya behov och utmaningar behöver förankras inom kommunen och i dialog med berörda aktörer i en förstudie. Förstudien blir underlag för godkännande av sluttäckning av deponin och utveckling av de västra delarna av Kristianstad stad,
bland annat i Vilans strandäng, Barbacka och Charlottesborg samt för
vallskydd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Utdragsbestyrkande

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie i enlighet med
tjänsteutlåtande 2021-12-03 samt ge kommunledningskontoret samordningsansvaret i förstudien i likhet med berörda och angränsande
projekt.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 307
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-03.
Bilaga A - Kartbilaga över området.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 286

Pyntens pumpstation - Upphandla och producera
Änr KS 2021/1596

Beslut

•

Uppdra åt Tekniska nämnden att upphandla Pyntens pumpstation,
som en utförandeentreprenad, enligt handlingar i bifogad handlingsförteckning och kostnadssammanställning med färdigställande
och ibruktagande före december 2024.

•

Återkomma till kommunstyrelsen med beslutsunderlag enligt rutin
inför entreprenadstart och till kommunstyrelsens arbetsutskott för
information och statusuppdateringar under byggtiden.

•

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag arbeta fram ett underlag
för revidering av investeringsbudget i samband med revidering av
budget 2022.

•

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens behandling
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig under tiden 11:35-11:40.
Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande;
•

Utdragsbestyrkande

Uppdra åt Tekniska nämnden att upphandla Pyntens pumpstation,
som en utförandeentreprenad, enligt handlingar i bifogad handlingsförteckning och kostnadssammanställning med färdigställande
och ibruktagande före december 2024.

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

•

Återkomma till kommunstyrelsen med beslutsunderlag enligt rutin
inför entreprenadstart och till kommunstyrelsens arbetsutskott för
information och statusuppdateringar under byggtiden.

•

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag arbeta fram ett underlag
för revidering av investeringsbudget i samband med revidering av
budget 2022.

•

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
Den befintliga Pyntens pumpstation är uttjänt och ska ersättas med en
modern pumpstation som är dimensionerad för en maximal pumpkapacitet
om 10 m3 per sekund och med robusta automatiserade system med inbyggd redundans. Den nya Pynten med utskov kommer att ligga öster om
den befintliga. Den nya pumpstation är klassificerat som skyddsobjekt,
vilket innebär att vissa bygghandlingar är belagda med sekretess.
Enligt den gällande arbetsordningen för utbyggnad av skyddsvallar med
gränsdragningslista (KS 2021/319) ansvarar kommunstyrelsen för projektering och dimensionering av nya pumpstationer medan tekniska nämnden
ansvarar för entreprenadupphandling, produktion, drift och underhålla av
pumpstationer. Gällande pumpstationer ansvarar tekniska nämnden även
för reinvesteringar och löpande underhåll för pumpstationer samt uppföljning, drift och underhålla av pumpstationer, dikesystem och kanaler.
Den nya Pyntens pumpstation är dimensionerad och projekterad av kommunledningskontoret med stöd av tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

•

Uppdra åt Tekniska nämnden att upphandla och producera Pyntens
pumpstation, som en utförandeentreprenad, enligt handlingar i bifogad
handlingsförteckning och kostnadssammanställning med färdigställande och ibruktagande före december 2024.

•

Återkomma till kommunstyrelsen med beslutsunderlag enligt rutin
inför entreprenadstart och till kommunstyrelsens arbetsutskott för information och statusuppdateringar under byggtiden.

•

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 314
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-30.
Bilaga 1
Handlingsförteckning daterad 2021-11-30.
Bilaga 2
Ramtidplan, daterad 2021-10-25.
Bilaga 3
Kostnadssammanställning 20211117 och underbilaga 3,
2021-11-30 SEKRETESS
Bilaga 4
Fasader, 2018-03-12 och underbilaga 4 Royal Grey
Bilaga 5
Avgränsningsområde för nya Pynten
Bilaga 6
Tid i spår
Bilaga 7
Gränsdragningslista till Arbetsordning (bifogas ej)

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 287

Revidering av beredskapsplan inför och vid högvatten
Änr KS 2021/1499

Beslut
•

Fastställa beredskapsplan – åtgärder inför och vid högvatten 2021-1103.

Sammanfattning
Enligt Beredskapsplan Del 3, punkt 3.10; ”revidering av planen ska ske
kontinuerligt eller då det sker förändringar i anläggningen, rutiner eller
planer.”
Efter högvattenhändelsen våren 2020 genomfördes en utvärdering. Slutsatserna i utvärderingen samt praktiska erfarenheter från händelsen har
nu implementerats i planen som därför måste beslutas. På grund av prioritering av hantering av Covid-19 blev revideringen uppskjuten till 2021. Då
revideringen är klar först under fjärde kvartalet av 2021 kommer nästa
revidering genomföras 2023.
Under revideringen har arbetsgruppen kommit fram till att del 1 och 2 av
det planerade arbetet med beredskapsplanen för högvatten kan strykas.
Anledningen är att andra arbeten anses täcka dessa delars syfte så som; det
nya vallprojektet för utbyggnad av vallsystemet och Tekniska förvaltningens interna beredskapsplan. Del 3 stryks därför och planens nya titel är
därmed;
Beredskapsplan – åtgärder inför och vid högvatten

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-08 § 289
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-08.
Beredskapsplan – Del 3 – Åtgärder vid högvatten Dnr KS 2019/724 Datum:
2019-08-28.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 288

Revidering av Kristianstads kommuns taxa för miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhet
Änr KS 2021/1529

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Fastställa förslag till revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bilagor.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa föreslås justeras på några punkter
för att bättre spegla tidsåtgången vid prövning och tillsyn. I samband med
detta föreslås även några redaktionella ändringar. Sammantaget får ändringarna mycket liten påverkan för de företag som berörs, det handlar som
mest om förändringar på ca 3000 kr vid ett enskilt ansökningstillfälle.
Påverkan för miljö- och hälsoskyddsnämndens avgiftsuttag bedöms bli
netto noll.
Taxan föreslås revideras gällande prövning av tillstånd enligt lagen om
tobak och liknande produkter i fråga om antalet timmar som krävs för
handläggning av ny ansökan och anmälan om betydande förändring i befintligt tobakstillstånd.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Vidare föreslås taxan för anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd i taxebilaga 1 ändras från fast avgift till timavgift för att bättre motsvara den faktiska handläggningstiden.
I taxebilaga 2 föreslås en revidering av verksamhetskoderna för fordonstvätt för att motsvara de krav som ställs i kommunens riktlinjer för fordonstvättar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Fastställa förslag till revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bilagor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-08 § 291
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-11-11 § 116.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2021-10-29.
Förslag till revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa.
Förslag till revidering av taxebilaga 1.
Förslag till revidering av taxebilaga 2.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 289

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO)
Änr KS 2021/1613

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Anta förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO).

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) kap 3 § 3 och kap 3 § 8 ska kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna. De mål
som anges i handlingsprogrammen ska bygga på en analys av de risker som
finns i kommunen.
I juni 2021 utfärdade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. Syftet
är bland annat att handlingsprogram ska vara lättare att läsa och jämföra
kommuner emellan.
De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och även
kunna användas som information till allmänheten. Dessutom ska de kunna

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

vara underlag för den tillsyn staten i form av MSB ska utföra gentemot
kommunerna.
De största skillnaderna gentemot tidigare handlingsprogram bedöms vara
strukturuppbyggnaden, tydligare målsättningar och en utökad förmågebeskrivning. Likt tidigare kommer styrande dokument tas fram separat med
utgångspunkt i handlingsprogrammet. Den här typen av dokument, såsom
tillsynsplan, riskanalys, operativa förmågor i detalj och övningsbeskrivningar ska normalt räddningsnämnden kunna besluta om. Mindre ändringar i dessa dokument leder inte till att själva handlingsprogrammet behöver
ändras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Anta förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 315
Räddningsnämndens beslut 2021-12-08 § 40.
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-11-30.
Förslag till handlingsprogram med bilagor.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 290

Svar på revisionsrapport granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad kommun
Änr KS 2021/1380

Beslut
•

Avge svar enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-1202 till kommunrevisionen.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunrevisionen granskat ersättning av förlorad
arbetsinkomst till förtroendevalda. Efter genomförd granskning bedömer
kommunrevisionen att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av
förlorad arbetsinkomst inte helt är ändamålsenlig samt att hanteringen ej
sker med en tillräcklig intern kontroll. Kommunrevisionen lämnar ett antal
rekommendationer utifrån den genomförda granskningen.
Kommunledningskontoret kommer att ta fram tillämpningsanvisningar för
nämnderna att följa vid ersättning för förlorad arbetsinkomst där det
tydligt framgår vilka kontroller som ska genomföras av den förtroendevalde, nämndsekreteraren, ansvarig beslutsattestant och HR-lön samt hur det
ska dokumenteras.
En rutin för digital attestering (granskningsattest och en beslutsattest) av
blanketter och underlag som är grund för ersättning av förlorad arbetsinkomst kommer att tas fram av kommunledningskontoret. Rutinen ska ge en
grund för nämnderna att göra likadant och förenkla hanteringen av attester. Blankett och anvisningar ska revideras för att ge en tydligare vägledning.
Kommunledningskontorets kallar till nätverksmöten för nämndsekreterare
cirka fyra gånger om året och där kommer en stående punkt att införas

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

som ska behandla hanteringen av arvoden och ersättning av förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda.
En digital hantering av ansökan om arvode och ersättning för förlorad
arbetsinkomst planeras och förväntas kunna införas under nästa mandatperiod.
Inför ny mandatperiod brukar arvodesbestämmelserna ses över av partierna i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Avge svar enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-1202 till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 316
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-02.
Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst, 2021-10-06.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 291

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2021/1565

Beslut
•

Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner enligt socialtjänstlagen (SOL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera ej
verkställda beslut. Rapport över beslut som inte verkställts inom tre månader ska lämnas till kommunfullmäktige (statistik), kommunens revisorer
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (individbaserade rapporter).
Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2021, 44 st beslut som inte
verkställts inom tre månader.
Beslut enligt SOL: 11 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
Beslut enligt LSS: 23 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
10 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 317
Omsorgsnämndens beslut 2021-11-10 § 138.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-30.
Rapport ej verkställda beslut 2021-09-30.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 292

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om
ej verkställda beslut
Änr KS 2021/1582

Beslut
•

Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska arbete och välfärdsnämnden 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 2020-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (8 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
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-11-25 § 232.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-29.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2021-09-30.
Barnkonsekvensanalys.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 293

Medborgarförslag - En ny träningshall för ishockey
intill Österängshallen
Änr KS 2019/856

Beslut
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en ny
träningshall för ishockey anläggs intill Österäng gymnasiets idrottshall.
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunledningskontoret fått medborgarförslaget på remiss för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om rådande ekonomiska läge,
vilket i dagsläget inte medger ytterligare stora kommunala investeringar
inom fritids- och idrottssektorn. En ytterligare isyta är dock en av de investeringar som förvaltningen ser som prioriterade för framtiden. Placeringen för en framtida träningshall bör dock vara intill nuvarande ishall. Genom
en sådan placering är bedömningen att nuvarande kylrum, garage och
ismaskin kan samnyttjas. Detsamma gäller driftkostnader för isytor och
personal
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens
beslut och medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-08 § 293
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-09-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-05.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-23 § 43.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-30.
Barnchecklista Kultur- och fritidsnämnden.
Remiss 2019-12-12.
Remiss 2019-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 247.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 205.
Medborgarförslag 2019-08-28.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 294

Medborgarförslag - Initiativ till ny inomhushall
Änr KS 2019/479

Beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar på avslag av medborgarförslaget så som kultur- och
fritidsnämnden föreslår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att en ny inomhushall med rundbana för friidrott byggs på utvecklingsytan vid Kristianstads
arenaområde. Ett projekt som förslagsställaren bedömer skulle kosta
mellan 35-50 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har från kommunledningskontoret fått medborgarförslaget på remiss för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har förståelse för friidrottsföreningarnas
behov av rundbana inomhus. Utifrån den nyligen genomförda satsningen
på Kristianstads arenaområde och utifrån rådande ekonomiska läge, ser

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

förvaltningen inte denna satsning med kommunala medel som möjlig inom
överskådlig tid.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att,
utifrån den nyligen genomförda satsningen på Kristianstads arenaområde
och utifrån rådande ekonomiska läge, avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget och avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-04.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-05 § 111.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-11.
Barnchecklista (Kultur- och fritidsnämnden)
Remiss 2019-11-07.
Remiss 2019-06-05.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 150.
Medborgarförslag 2019-04-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 295

Medborgarförslag - Nytt friluftsbad mellan Hammar
och Österäng
Änr KS 2020/740

Beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar på avslag av medborgarförslaget så som kultur- och
fritidsnämnden föreslår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga nytt
friluftsbad mellan Hammar och Österäng.
har inkommit med
önskan om att stå bakom medborgarförslaget. En namnlista med 14 namn
kompletterar underlaget.
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget på remiss.
Förslagsställaren för fram behov av bassängbad då problemet med alger
växer i och med klimatförändringarna och övergödning i våra vatten, och

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

föreslår utifrån detta att det byggs ett nytt friluftsbad, minst lika stort som
Kantarellen i Åhus, på den nedlagda golfbanan mellan Hammar och Österäng.
I Kristianstads kommun finns åtta tempererade friluftsbad jämnt geografiskt fördelade i kommunen som alla är öppna under sommaren, ca tio
veckor. Sex av dem drivs i kommunal regi och två drivs i föreningsregi.
Utifrån antalet befintliga friluftsbad och den geografiska spridning de har,
ser kultur- och fritidsförvaltningen inte behov eller möjlighet att investera i
nya friluftsbad. Det finns även behov av reinvestering vad gäller de befintliga friluftsbaden och prioriteringar att göra utifrån dessa behov.
Kristianstads kommun gör genom att bygga ett nytt badhus, som står klart
2022, en stor satsning på badverksamheten i kommunen
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsen förslås ställa sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
beslut och avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-09-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-05.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 17.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05.
Remiss 2020-09-30.
Remiss 2020-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 §133.
Medborgarförslag 2020-06-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 296

Medborgarförslag - Friluftsbad i Fjälkinge
Änr KS 2020/820

Beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar på avslag av medborgarförslaget så som kultur- och
fritidsnämnden föreslår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett
friluftsbad i Fjälkinge. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen
fått medborgarförslaget på remiss och föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett
friluftsbad i Fjälkinge. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen
fått medborgarförslaget på remiss.
Förslagsställaren vill ha ett friluftsbad i Fjälkinge med trampolin och mindre barnpool, kanske en liten kiosk.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

I Kristianstads kommun finns åtta tempererade friluftsbad jämnt geografiskt fördelade i kommunen som alla är öppna under sommaren, ca tio
veckor. Sex av dem drivs i kommunal regi och två drivs i föreningsregi.
Utifrån antalet befintliga friluftsbad och den geografiska spridning de har,
ser kultur- och fritidsförvaltningen inte behov eller möjlighet att investera i
nya friluftsbad. Det finns även behov av reinvestering vad gäller de befintliga friluftsbaden och prioriteringar att göra utifrån dessa behov.
Kristianstads kommun gör genom att bygga ett nytt badhus, som står klart
2022, en stor satsning på badverksamheten i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-09-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-05.
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04 § 16.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04.
Remiss 2020-09-30.
Remiss 2020-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 147.
Medborgarförslag 2020-08-04.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 297

Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare badhustomten vid Tivoliparken
Änr KS 2021/131

Beslut
•

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens beslut 2021-06-10 § 71.

Sammanfattning
Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag, att ett kallbadhus byggs på tidigare badhustomten vid Tivoliparken, när det nuvarande
badhuset är borta. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 § 57 att
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och
fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.
Förslagsställaren menar att ett kallbadhus skulle vara en ytterligare en
attraktiv del av både Vattenriket och staden. Vidare att ett kallbadhus
skulle vara ett smycke för staden, en logisk del av Vattenriket och locka till
en tidlös och hälsosam aktivitet. Förslagsställaren refererar till att det
fanns ett kallbadhus längre nedströms fram till slutet av 50-talet och lyfter
att det även tidigare inkommit förslag om kallbadhus på platsen.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att frågan om ett eventuellt kallbadhus på badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. Det har,
som förslagsställaren anför, inkommit medborgarförslag tidigare om kallbadhus i anslutning till samma plats. Förvaltningen ser frågan om ett kallbadhus i Kristianstads kommun som intressant men att det, utöver en

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

bedömning av investerings- och driftskostnader samt prioritering utifrån
dessa, även, om aktuellt, krävs en fördjupad utredning av placering, vattenkvalitet och badbarhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens beslut 2021-06-10 § 71.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-10 § 71.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-05.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-05.
Remiss 2021-02-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 57.
Medborgarförslag 2020-02-02.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 298

Medborgarförslag - Allaktivitetshus i Galleria Boulevards C-del
Änr KS 2021/880

Beslut
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att förlägga
hantverksprogrammen till del C och att lokaler och utrustning då kan användas av allmänheten och allra bäst vore att hela del C fick funktionen
allaktivitetshus.
Syftet med förvärvet av Domus 2 och del av Domus 4 (Galleria Boulevard
block C) är att på sikt inhysa en gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att ta fram en organisatorisk och tidsatt planering
för gymnasieskolan med anledning av etablering av gymnasieskola i Galleria Boulevard, där konsekvenser för gymnasieskolan och en utveckling av
densamma belyses. När detta är slutfört kommer vidare utredning ske
kring byggnadens utformning och innehåll.
Som komplement till huvudändamålet gymnasieskola kan det inte uteslutas att det även kan finnas andra ändamål som också kan tillgodoses i
samband med en ombyggnation, huruvida ett allaktivitetshus är ett sådant
ändamål får bli en del av utredningen kring byggnad C. Däremot kan sägas
att kommunen överlag arbetar för att samutnyttja så många lokaler som
möjligt, t.ex. så som att skolornas idrottshallar på kvälls- och helgtider
används av föreningslivet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-09-16.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-05.
Remiss 2021-07-06.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 187.
Medborgarförslag 2021-05-31.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 299

Medborgarförslag - Önskar gång- och cykelväg vid
Östra Blekingevägen
Änr KS 2021/79

Beslut
•

Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2021-04-28.

Sammanfattning
Kristianstad, har kommit in med ett medborgarförslag
om att anlägga en gång- och cykelbana längs Östra Blekingevägen. Vägen
används av för att ta sig till både skola och busshållplats och anses inte vara
trafiksäker.
Östra Blekingevägen är en bred väg, ca 12-13 m bred, pga verksamheterna
trafikeras vägen av en hel del tung trafik. Trafikmängden är 2800 ÅDT och
andelen tung trafik är 11 %. Kommunledningskontoret anser att det är
motiverat med en cykelväg längs sträckan eftersom det är en väg som
används av oskyddade trafikanter på väg bl a till skolan och busshållplatsen. Kommunledningskontoret föreslår att tekniska förvaltningen tar med
sig cykelvägen längs östra Blekingevägen i sin planering.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

•

Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2021-04-28.

•

Föreslå tekniska nämnden att cykelväg längs östra Blekingevägen läggs
in i deras planering.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-28.
Yttrande över förslag till beslut 2021-11-24.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-04.
Remiss 2021-02-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 55.
Medborgarförslag 2021-01-20.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 300

Medborgarförslag - Projektanställ person för förbättrad folkhälsa
Änr KS 2020/824

Beslut
•

Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads
kommun projektanställer en person som driver folkhälsoprojekt i syfta att
minska den fysiska och psykiska ohälsan. Inom kommunen bedrivs olika
satsningar som främjar folkhälsan i kommunen. Kommunledningskontorets bedömning är att eventuella satsningar för att förbättra folkhälsoarbetet ska göras långsiktigt med hjälp av att stärka befintliga aktörer på olika
sätt och inte via en projektanställning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-25.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-11-04.
Remiss 2020-09-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15.
Medborgarförslag 2020-08-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 301

Motion - Blodgivning på betald arbetstid för anställda
Änr KS 2021/1222

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Motionen anses besvarad

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige, daterad 2021-09-09, med rubrik – Blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda föreslår Sverigedemokraterna i Kristianstad att Kristianstads kommun ger kommunanställda möjligheten att på betald arbetstid gå och lämna blod. Carl Henrik Nilsson och
Annelie Fälth Simonsson skriver att kostnaden för kommunen understiger
vida både sam-hällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas
liv.

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Motionen anses besvarad

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott 2021-11-15 § 35
Motion 2021-09-09

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Tjänsteutlåtande 2021-10-07
Kristianstads kommuns rutin för besök inom hälso- och sjukvård med
bibehållen lön

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 302

Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!
Änr KS 2021/1218

Beslut
•

Återremiss till kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Ordförande yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsens personalutskott.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens personalutskotts
förslag och ordförandens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens ändringsyrkande.

Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige, daterad 2021-09-12, med rubrik – Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta! – föreslår Vänsterpartiet att Kristianstads
kommun ska ta arbetsgivaransvaret för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer till anställda. Mikael Persson
skriver att om arbetsplatsen har som rutin att fråga, innebär det att alla
medar-betare får frågor om våldsutsatthet. Det är ofta lättare än att fråga
vid indikation. Om alla får frågan, behöver ingen känna sig utpekad. Det
kan även bidra till att upp-märksamma dem som inte visar några tydliga
tecken på utsatthet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:
•

Motionen anses besvarad

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott 2021-11-15 § 36
Motion 2021-09-09
Tjänsteutlåtande 2021-10-21

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-22

KS § 303

Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033
Änr KS 2021/1107

Beslut
•

Ställa sig bakom underlaget för yttrande över Regionaltransportinfrastrukturplan 2022 - 2033 antaget av samverkansorganet Skåne Nordost.

•

Ställa sig bakom yttrandet gällande tidigareläggande av cykelvägsobjekten inom Kristianstads kommun.

•

Paragrafen justeras omedelbart

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet menar sedan många år att det skånska vägnätet är färdigbyggt.
Det finns i underlaget goda argument för att prioritera cykelvägar, kollektivtrafikstråk och ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder, dock finns det
ingen rimliga argument för att asfaltera ytterligare delar av jordbruksmarken som skulle bli fallet med bland annat en ny väg till Åhus.

Sammanfattning
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI) för Skåne avseende åren 2022 – 2033.
Inom ramen för det kommunala samarbetet i Skåne Nordost har en infrastrukturgrupp arbetat fram ett förslag till gemensamt yttrande. Detta har
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antagits av styrelsen för samverkansorganet den 7 december 2021. Rekommendationen till kommunerna i Skåne Nordost är att de ställer sig
bakom det gemensamma yttrandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Ställa sig bakom underlaget för yttrande över Regionaltransportinfrastrukturplan 2022 - 2033 antaget av samverkansorganet Skåne Nordost.

•

Ställa sig bakom yttrandet gällande tidigareläggande av cykelvägsobjekten inom Kristianstads kommun.

•

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 309
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-10.
Remiss Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.
Skåne Nordosts underlag för yttrande över förslag till RTI – plan för Skåne
2022 – 2033.
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KS § 304

Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Änr KS 2020/1365

Beslut
•

Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2021-12-09.

•

Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kristianstad kommun har beretts tillfälle att yttra sig över granskningsförslaget till Regionplan för Skåne 2022- 2040 (Regionplan). Detta yttrande
har framtagits i dialog mellan medlemskommunerna i Skåne Nordost.
”Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för
Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor” är framtaget utifrån gemensamma ställningstaganden inom Skåne Nordosts medlemskommuner.
Utifrån detta har ett gemensamt ställningstagande gällande granskningsyttrande för Regionplan Skåne 2022-2040 arbetats fram. Skåne Nordosts
styrelse har den 2021-12-07 beslutat att ställa sig bakom underlag till
yttrande. Skåne Nordosts styrelse har föreslagit att även medlemskommunerna ställer sig bakom det gemensamt framtagna ”Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 2022-2040
med tillhörande bilagor” och yttrandet för Regionplan Skåne 2022-2040 i
respektive kom-mun. Utöver de gemensamma Skåne Nordost synpunkterna kan respektive medlemskommun göra tillägg med kommunspecifika
yttranden.
Kristianstad kommun specifika kommuntillägg rör främst flerkärnighet,
strategiska noder med dess kriterier samt vision- och utvecklingsfrågor.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
•

Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2021-12-09.

•

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 308
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-09.
Granskningshandling Regionplan för Skåne 2020-2040.
Bilaga 1: Skåne Nordosts utvecklade synpunkter.
Bilaga 2: Skåne Nordosts förslag angående Utblick Skåne 2050.
Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor
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KS § 305

Initiativärende, åtgärdsplan för cykelleder - Anders
Tell (S)
Änr KS 2021/1672

Beslut
•

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda
ärendet och återkomma till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår följande i ett initiativärende:

Utdragsbestyrkande

-

att Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra nödvändiga utredningar för att ta fram en åtgärdsplan för cykeltrafiken i
enlighet med U8 åtgärdslista U8 i Trafikplanen för Kristianstads
kommun.

-

avsätta 500 000 kr för att genomföra uppdraget

-

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att säkerställa att Trafikplanens intentioner inarbetas vid nu påbörjade anläggningsprojekt från Tekniska förvaltningen

-

att Kommunledningskontoret inkommer med de utredningsuppdrag M1 och M2 från åtgärdslista till Trafikplan, det vill säga mobili-
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tet och beteendepåverkan samt resvaneundersökning, för Kristianstads kommun och att dessa inarbetas i cykelplanen
-

att påbörja planering och projektering av en ny gång- och cykelbro
över bangårdsområdet.

Beslutsunderlag
Initiativärende 2021-12-22
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