
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunstyrelsen 2020-02-12

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:25.

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD)
Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD), §§ 

10-17
Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Pierre Månsson(L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD)
Kamilla Danielsson (L) Agneta Wandefors-Hörström (S)

Tjänstgörande 
ersättare

Anders Svensson (S) istället 
för Anders Tell (S)

Dick Nystrand (SD) istället för 
Carl-Henrik Nilsson (SD), 
§§ 18-36

Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD), §§ 10-17
Henny Tillberg (L), §§ 10-17 Anders Svensson (S) Fia Rosenstråle (SD)
Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V)      
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare

Krister Asplund, ordförande 
Kristianstads Airport AB, § 10

Jonas Haak, VD Kristianstads 
Airport AB, § 10

Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 10

Pernilla Blixt, näringslivschef, 
§ 10

Utses att justera Katarina Honoré       

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2020-02-18

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

10-12, 14-22, 26-36

Ordförande ...............................................................................................................................
Peter Johansson

Justerare ...............................................................................................................................

Katarina Honoré       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 10-12, 14-22, 
26-36

Sammanträdesdatum 2020-02-12

Datum då
anslaget sätts upp

2020-02-19 Datum då 
anslaget tas ned

2020-03-12

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:25. 

: 
Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD) 

 Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD), § 13 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD) 

 Kamilla Danielsson (L) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Anders Svensson (S) istället 
för Anders Tell (S) 

Dick Nystrand (SD) istället för 
Carl-Henrik Nilsson (SD),  
§§ 23-25 

 

    

Ersättare Bo Silverbern (M) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 
 Henny Tillberg (L), § 13 Alexander Harrison (KD) Fia Rosenstråle (SD) 

         

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare   

                   

 Utses att justera Katarina Honoré         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-02-12 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 13, 23-25 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Peter Johansson   

 
Justerare  ............................................................................................................................    
 Katarina Honoré         

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 13, 23-25 Sammanträdesdatum 2020-02-12 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-02-13 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-03-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 12 februari 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Kristianstads Airport AB 

10:00-10:20 Omsorgsförvaltningen – ej verkställda beslut 

10:20-10:50 Näringslivsarbetet 

2019/1244 1.2.7 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/156 1.2.7 

5 Revidering av finanspolicy för AB Kristianstadsbyggen 2020/101 1.2.1 

6 Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor 
för de kommunala bolagen 

2020/48 1.2.5 

7 Igångsättningstillstånd avseende ombyggnad av 
Lingenäsets förskola till grundsärskola 

2019/1147 4.5.2 

8 Reservera och försälja del av Kristianstad Nocken 1 2019/999 4.3.3 

9 Ändring av detaljplan för del av Vä 55:1 m.fl. 2020/73 4.2.2 

10 Extra statsbidrag för stärkt social och ekonomisk 
utveckling och minska segregation för 2020 

2020/85 1.6.2 

11 Stöd till föreningar med anledning av överenskommelsen 
om samverkan mellan Kristianstads kommun och den 
idéburna sektorn i Kristianstad 

2019/853 1.2.1 

12 Samverkan med föreningen Furuboda 2019/1154 1.2.6 
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Ärenden  

13 Samrådsgrupp för klimatet 2019/681 1.6.3 

14 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan 

2019/887 2.8.1 

15 Ansökan om fullvärdigt medlemskap i 
kommunalförbundet AV Media Skåne 

2020/90 1.6.3 

16 Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen 2018/1298 1.3.1 

17 Utseende av säkerhetsskyddschef 2020/112 5.5.4 

18 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Krinova AB 2018/1414 1.2.5 

19 Val av ledamot till Helgeåns vattenråd 2019/228 1.2.5 

20 Medborgarförslag - Lämna ett E-förslag till Kristianstads 
kommun 

2018/175 1.2.2 

21 Medborgarförslag - Renovering av Stora Torg 2019/842 1.2.2 

22 Medborgarförslag - Återkalla kommunens beslut 
angående badhuset och överlåta projektet till privata 
aktörer 

2018/61 1.2.2 

23 Medborgarförslag - Placera badhuset i Hammar 2018/1048 10.9.1 

24 Medborgarförslag - Projektering av det nya badhuset 2018/1061 10.9.1 

25 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan 
Kristianstad och Barum 

2019/125 5.1.3 

26 Medborgarförslag - Cykelväg sträckorna Bjärlöv-Färlöv, 
Bjärlöv-Torsebro, Bjärlöv-Hanaskog, Färlöv-Kristianstad 

2019/408 1.2.2 

27 Medborgarförslag - Utnyttja tillgången till vatten för att 
kunna ta sig mellan flera platser med bland annat båt och 
trampbåt 

2019/384 1.2.2 

28 Medborgarförslag - Återställande av hållplats Fyrvaktaren 
på söder, Kristianstad 

2019/514 1.2.2 
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29 Medborgarförslag - Inför specifik busstur som går nonstop 
mellan handelsplatser i Kristianstad (centrum/Härlöv/ 
Långebro/C4 shopping) 

2018/1186 1.2.2 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 10

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Kristianstads Airport AB informerar om verksamheten genom 
ordförande Krister Asplund och VD Jonas Haak.

 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informe-
rar om ej verkställda beslut.

 Näringslivschef Pernilla Blixt informerar om näringslivsarbetet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 11

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2020/156 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2020/156 Hid 2020.768
Redovisning av delegeringsbeslut 2019-12-13 — 2020-02-03.

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 12

Revidering av finanspolicy för AB Kristianstadsbyggen
Änr KS 2020/101 1.2.1

Beslut
 Godkänna ändringen i punkt 2.1.3 i bolagets finanspolicy.

Sammanfattning
Enligt finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag 
ska ändringar i bolagens finanspolicys godkännas av kommunstyrelsen.

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har översänt en reviderad finanspolicy för 
Kommunstyrelsens godkännande. Revideringen som avser punkt 2.1.3 i 
bolagets finanspolicy  innebär ett tydliggörande av ekonomichefens ansvar 
i samband med handläggning och signering av finansiella transaktioner i 
bolaget. 

Ändringen består av en omformulering av punkt 2.1.3 i bolagets finans-
policy angående ekonomichefens ansvar med ny formulering enligt nedan.

”Att efter samråd med VD ansvara och besluta om placering av lån i sam-
band med förfall och refinansiering av låneportföljen, samt att tillsam-
mans med VD underteckna reversen avseende refinansiering.

” Att efter samråd med VD göra avslut och underteckna avtal avseende 
tillåtna finansiella derivat”.

Tidigare formulering:

”Att efter samråd med VD ansvara och besluta om placering av lån i sam-
band med förfall och refinansiering av låneportföljen”.

”Att efter samråd med VD göra avslut avseende tillåtna finansiella derivat”.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Information om ändringen har lämnats 2019-12-11 i samband med 
styrelsemöte i Kristianstads Kommunföretag AB, moderbolaget i vilket AB 
Kristianstadsbyggen ingår.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna ändringen i punkt 2.1.3 i bolagets finanspolicy.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 19.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-22.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 13

Utseende av ombud och observatörer till bolags-
stämmor för de kommunala bolagen
Änr KS 2020/48 1.2.5

Beslut
 Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämmor från och med 

årsstämman 2020 intill årsstämman 2021 enligt följande:

Krinova AB
Ombud: Pierre Månsson (L)
Observatör: Anders Tell (S)

Kristianstads Airport AB
Ombud: Peter Johansson (M)
Observatör: Annelie Fälth Simonsson (SD)

Åhus Hamn & Stuveri AB
Ombud: Peter Johansson (M)
Observatör: Carl-Henrik Nilsson (SD)

C4 Energi AB
Ombud: Karl Gemfeldt (C)
Observatör: Anders Svensson (S)

AB Kristianstadsbyggen
Ombud: Christina Borglund (KD)
Observatör: Niclas Nilsson (SD)

Kristianstads Renhållnings AB
Ombud: Karl Gemfeldt (C)
Observatör: Katarina Honoré (S)

Kristianstads Kommunföretag AB
Ombud: Camilla Palm (M)
Observatör: Anders Svensson (S)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristianstads Industribyggnads AB
Ombud: Camilla Palm (M)
Observatör: Anders Svensson (S)

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan.

Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor.

Bolag Tid Plats

Krinova AB 2020-02-28 kl. 13:00 Krinova

Kristianstads Airport AB 2020-04-02 kl. 10:30 Kristianstad 
Österlen Airport

Åhus Hamn & Stuveri AB 2020-03-26 kl. 18:00 Åhus Gästis

C4 Energi AB 2020-04-23 kl. 17:00 Rådhus Skåne

AB Kristianstadsbyggen 2020-04-22 kl. 17:00 Huvudkontoret

Kristianstads 
Renhållnings AB 2020-04-20 kl. 11:30

Kristianstads 
Kommunföretag AB I april 2020 per capsulam.

Kristianstads 
Industribyggnads AB I mars 2020 per capsulam.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Utse ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med 

årsstämman 2020 intill årsstämman 2021.
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Kommunstyrelsen 2020-02-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 14.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-22.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 14

Igångsättningstillstånd avseende ombyggnad av 
Lingenäsets förskola till grundsärskola
Änr KS 2019/1147 4.5.2

Beslut
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för ombyggnad av 

Lingenäs grundsärskola 2.

Sammanfattning
Av budget 2020 flerårsplan 2021-2022 framgår att ”Alla fastighetsinveste-
ringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens igångsättningstill-
stånd”. Detta ska göras innan upphandling påbörjas men efter att lokalpro-
gram finns framtaget och tekniska nämnden erhållit uppdraget.

Tekniska nämnden begär av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 
projektet ombyggnad Lingenäs grundsärskola.

Tekniska förvaltningen har i samarbete med ramavtalskonsulter tagit fram 
en kostnadsbedömning baserad på systemhandlingar. 

Den bedömda kostnaden uppgår till 12 mkr. I samband med projektet 
kommer även vissa underhållsåtgärder i form av ny dränering, puts-
lagningar samt relining av invändiga avloppsledningar att utföras. Dessa 
kostnader tas inom Tekniska förvaltningens ramanslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för ombyggnad av 

Lingenäs grundsärskola 2.
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Kommunstyrelsen 2020-02-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 20.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-24.
Tekniska nämndens beslut 2020-01-30 § 3.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-12-23.
Formulär igångsättningstillstånd 2019-12-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-11-05 § 97.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-09.
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KS § 15

Reservera och försälja del av Kristianstad Nocken 1
Änr KS 2019/999 4.3.3

Beslut
 Reservera och försälja cirka 5000 kvm av fastigheten Kristianstad 

Nocken 1 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpe-
skilling och 350 kr/kvm till Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm Aktie-
bolag.

Sammanfattning
Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm Aktiebolag är intresserad av att 
reservera och förvärva cirka 5000 kvm mark av fastigheten Kristianstad 
Nocken 1 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde. Priset för marken är 
350 kr/kvm.

Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm Aktiebolag planerar att anlägga en 
byggnad för lager och kontor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och försälja cirka 5000 kvm av fastigheten Kristianstad 

Nocken 1 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpe-
skilling och 350 kr/kvm till Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm Aktie-
bolag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 15.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-09.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 16

Ändring av detaljplan för del av Vä 55:1 m.fl.
Änr KS 2020/73 4.2.2

Beslut
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att öka 

exploateringsgraden inom verksamhetsområdet Nya Ängmöllan samt 
ändra markanvändningen på ett par mindre områden från allmän 
platsmark till kvartersmark, enligt bifogad karta.

Sammanfattning
Detaljplan för verksamhetsområdet Nya Ängamöllan (Vä 55:1 m.f.l) vann 
laga kraft 2016-02-08. Exploateringsgraden för verksamhetsmarken är 45 
% närmast E22 och 40 % innekvarteren. 

Den totala ytan för verksamhetsmark inom området är cirka 327 000 kvm 
varav cirka 122 000 kvm är sålt och cirka 62 000 kvm är reserverat. För-
delningen av marken pågår löpande.

Nya Ängamöllan är för närvarande det enda verksamhetsområdet nära 
centrala Kristianstad som kommunen har att erbjuda. För att kunna hus-
hålla optimalt med marken på Nya Ängamöllan och utnyttja den så effektivt 
som möjligt, så att fler verksamhetsutövare kan ges möjlighet att etablera 
sig inom området, föreslås en ökning av exploateringsgraden.

Kommunledningskontoret önskar att i detaljplan pröva frågan om en ökad 
exploateringsgrad inom aktuellt området från 40 % till 60 % i innekvarteren 
och från 45 % till 50 % närmast E22.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att öka 

exploateringsgraden inom verksamhetsområdet Nya Ängmöllan samt 
ändra markanvändningen på ett par mindre områden från allmän 
platsmark till kvartersmark, enligt bifogad karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 21.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-23.
Översiktskarta.
Detaljkarta.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 17

Extra statsbidrag för stärkt social och ekonomisk 
utveckling och minska segregation för 2020
Änr KS 2020/85 1.6.2

Beslut
 Statsbidraget för stärkt social och ekonomisk utveckling och minska 

segregation för 2020 ska fördelas enligt följande : bosociala insatser 
1800 tkr, utbildning 2800 tkr, sysselsättning 5000 tkr, trygghetsska-
pande/brottsförebyggande 2139 tkr, demokrati/civilsamhälle 3300 tkr 
och i övrigt enligt kommunledningskontorets förslag till fördelning.

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra eventuella korrigering-
ar i bidragsunderlaget vid redovisningen till Tillväxtverket.

 Vid slutlig fördelning av medel ska barnets perspektiv beaktas och 
barnkonsekvensanalys göras av respektive verksamhet som tilldelas 
medel.

Reservationer

Katarina Honoré (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och 
Anders Svensson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Åtgärder riktade till unga utgör en mycket viktig del av det förbyggande 
trygghetsarbetet i kommunen. Det är en av flera åtgärder som särskilt tas i 
upp i flerpartiöverenskommelsen, Ett handslag för trygghet. För att det ska 
bli trovärdigt får vi ta de åtgärder vi pekat ut på allvar. Därför måste vi nu 
också fatta sådana beslut som stärker möjligheterna till feriearbete för 
unga.”
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Kommunstyrelsens behandling
Sammanträdet ajourneras under 15 minuter.

Yrkanden

Katarina Honoré (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och 
Anders Svensson (S) föreslår att ta i anspråk 2 mkr ur det aviserade extra 
statsbidraget under förutsättning att beslut tas i Riksdagen till fler ferie- 
och helgarbeten för unga, utöver de 4,2 mkr som tas i anspråk för syssel-
sättning av Delmosmedlen.

Pierre Månsson (L) föreslår att fördelningen av medel ska vara bosociala 
insatser 1800 tkr, utbildning 2800 tkr, sysselsättning 5000 tkr, trygghets-
skapande/brottsförebyggande 2139 tkr, demokrati/civilsamhälle 3300 tkr 
och i övrigt enligt kommunledningskontorets förslag till fördelning.

Ordföranden föreslår att följande beslutssats läggs till kommunlednings-
kontorets förslag till beslut: Vid slutlig fördelning av medel ska barnets 
perspektiv beaktas och barnkonsekvensanalys göras av respektive verk-
samhet som tilldelas medel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Pierre Månssons (L) förslag till fördelning av medel 
mot Katarina Honorés med fleras förslag till fördelning av medel och finner 
att Kommunstyrelsen beslutar enligt Pierre Månssons (L) förslag till fördel-
ning av medel.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har tilldelats statsbidrag från tillväxtverket för 
perioden 2018-2020 för att stärka social och ekonomisk utveckling och 
minska segregation. Arbetet mot segregation ska fokusera på förebyggande 
och trygghetsskapande insatser i samarbete mellan kommun, civilsamhälle 
och andra aktörer. För att få statsbidraget krävs en kommunal medfinan-
siering på 10% av de åtgärder som görs. Medfinansieringen för 2019 (max 
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1 149 tkr) utgörs av egna arbetsinsatser. Av medföljande tabell framgår 
hur statsbidraget och medfinansieringen sammantaget, föreslås bli 
använda.

Kristianstads kommun är en av 32 kommuner som tilldelas medel från Till-
växtverket för att stärka social och ekonomisk utveckling och minska seg-
regation. Arbetet mot segregation ska fokusera på förebyggande och trygg-
hetsskapande insatser i samarbete mellan kommun, civilsamhälle och 
andra viktiga aktörer som gemensamt arbetar mot segregation.

Bidragsberättigat kostnadsunderlag 11 488 tkr (100 %)

Statsbidrag 10 339 tkr  (90 %)

Medfinansiering Kristianstads kommun   1 149  tkr (10 %)

Åtgärd Kostnadsunderlag  (tkr)

Bosociala insatser 2000 (1000 periodiseras från 2019)

Utbildning (periodiseras från 2019) 3000 (3000 periodiseras från 2019)

Sysselsättning 4200 (700 periodiseras från 2019) 

Trygghetsskapande/brottsförebyggande 2339 (1000 periodiseras från 2019)

Demokrati/civilsamhälle 3500 

Övrig periodisering 549

Medfinansiering 1 149

Summa kostnadsunderlag 16 737 (varav 5249 periodiseras)
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna preliminärt förslag till hur statsbidraget för stärkt social och 

ekonomisk utveckling och minska segregation för 2020 används och att 
uppdra åt kommunledningskontoret att göra eventuella korrigeringar i 
bidragsunderlaget vid redovisningen till Tillväxtverket.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 23.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-21.
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KS § 18

Stöd till föreningar med anledning av överens-
kommelsen om samverkan mellan Kristianstads 
kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad
Änr KS 2019/853 1.2.1

Beslut
 Initiativärendet från Socialdemokraterna besvaras med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har skrivit fram ett initiativärende som menar att det 
finns brister i implementeringen av överenskommelsen mellan Kristian-
stads kommun och den idéburna sektorn. Socialdemokraterna har med 
utgångspunkt i detta lämnat tre synpunkter. 

Målet med den lokala överenskommelsen är att genom samverkan inom 
och mellan parterna bidra till att uppnå ”Vision Kristianstad 2030 – vi 
lyfter tillsammans”.

För arbetet bildades 2016 en styrgrupp, med fem representanter från 
kommunen respektive den idéburna sektorn. Styrgruppen jobbar nu på att 
ta fram ett förslag på handlingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Initiativärendet från Socialdemokraterna besvaras med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 25.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 155.
Socialdemokraternas initiativärende ” Stöd till föreningar med anledning 
av överenskommelsen om samverkan mellan Kristianstads kommun och 
den idéburna sektorn i Kristianstad” 2019-08-28.
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KS § 19

Samverkan med föreningen Furuboda
Änr KS 2019/1154 1.2.6

Beslut
 Initiativärendet från Socialdemokraterna besvaras med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende, att Kommunstyrelsen 
inleder diskussioner med föreningen Furuboda kring en långsiktig samver-
kan. Kommunledningskontoret har tagit emot initiativärendet.

Samverkan med Kristianstads kommun och idéburen verksamhet regleras i 
en lokal överenskommelsen om att genom utvecklad samverkan inom och 
mellan parterna bidra till att uppnå ”Vision Kristianstad 2030 – vi lyfter 
tillsammans”. Möjlighet finns att utveckla nya samarbetsformer mellan 
kommunen och den idéburna sektorn till exempel idéburet- offentligt 
partnerskap (IOP). För att IOP ska komma ifråga ska kommunen och den 
idéburna verksamheten identifiera en gemensam utmaning eller uppgift 
och komma överens om att den idéburna verksamheten mot en ersättning 
utför en sådan uppgift åt kommunen. 

Kommunledningskontoret avser att inleda en dialog med föreningen 
Furuboda kring utmaningar eller uppgifter som är kommunala åtagande 
och undersöka möjligheterna till en eventuell långsiktig samverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Initiativärendet från Socialdemokraterna besvaras med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 26.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-08.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-20 § 224.
Socialdemokraternas initiativärende Samverkan med föreningen Furuboda 
2019-11-20.
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KS § 20

Samrådsgrupp för klimatet
Änr KS 2019/681 1.6.3

Beslut
 Bilda en samrådsgrupp för klimatet i Kristianstads kommun enligt 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-30.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Anders Nilsson (SD) och 
Dick Nystrand (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna yrkade avslag på att ”bilda en samrådsgrupp för 
klimatet” då vi anser att det redan läggs för mycket resurser på det sk 
klimatet i kommunen och i landet. Sverige och svenskarna möjlighet att 
påverka klimatet är obefintlig då vi endast släpper ut ca en promille av de 
fossila koldioxidutsläppen på jorden.

Kommunen behöver lägga sina resurser på att säkra välfärden dvs skolan 
och omsorgen istället för resurser på ett klimatråd som sannolikt bara 
kommer att producera mer plakat- och symbolpolitik. Vi behöver inte fler 
klimathjältar utan fler välfärdshjältar i landet. Kommunen samverkar 
sedan lång tid tillbaka med det lokala näringslivet i Klimatallians Skåne 
nordost vilket får anses fullt tillräckligt.

Så länge det byggs nya kolkraftverk runt om på jordklotet spelar det ingen 
roll om vi förbjuder all användning av fossila bränslen i Sverige eller ej. För 
ett par dagar sedan blev det klart att Japan skall bygga 22 nya kolkraftverk. 
Vi svenskar kan inte på verka klimatet överhuvudtaget hur gärna alarmis-
terna i landet än vill.

Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.”
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Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Anders Nilsson (SD) och 
Dick Nystrand (SD) föreslår att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 13 juni 2019 överlämnade Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Bromölla, Kristianstads FN-förening och representanter för ”Fridays for 
future Kristianstad” en skrivelse till kommunen med ett antal punkter och 
förslag till fortsatt arbete. Ett av dessa förslag var att tillsätta ”ett klimatråd 
eller liknande med engagerade medborgare och organisationer med syfte 
att uppnå en god dialog och förbättrat genomförande”.

För att stärka samarbetet med idéburna organisationer föreslår kommun-
ledningskontoret att det bildas en samrådsgrupp för klimatet, som genom 
samverkan med lokala organisationer ska verka för att minska samhällets 
klimatpåverkan.

Det övergripande syftet med en samrådsgrupp för klimatet är att skapa en 
plattform för att ta tillvara på medborgarnas engagemang, kunskap och 
lösningsförslag. Samrådsgruppen ger därmed möjlighet för samverkan 
mellan kommun och idéburen sektor för att tillsammans verka för en 
hållbar utveckling i Kristianstads kommun.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bilda en samrådsgrupp för klimatet i Kristianstads kommun enligt 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-30.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 27.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-30.
Skrivelse Klimatnödläge Kristianstad, 2019-06.
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KS § 21

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan
Änr KS 2019/887 2.8.1

Beslut
 Fastställa årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska 

arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2019 samt 
handlingsplan för 2020.

Sammanfattning
I enlighet med Kristianstads kommuns handläggningsrutin för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), Kristianstads kommuns riktlinjer för likabehandling 
och lokalt kollektivavtal om samverkan och medbestämmande, har en årlig 
avstämning av hur SAM, likabehandling och samverkan fungerat under 2019 
genomförts. Utifrån årlig uppföljning ges förutsättningar för beslut och 
ställningstagande inför det fortsatta hälsofrämjande arbetet inom 
Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska 

arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2019 samt 
handlingsplan för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-01-20 § 6.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-02.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan inklusive åtgärder och bilagor 2020-01-02.
Kommunövergripande samverkansgrupp 2020-01-14.
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KS § 22

Ansökan om fullvärdigt medlemskap i kommunalför-
bundet AV Media Skåne
Änr KS 2020/90 1.6.3

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Kristianstads kommun ska ansöka om att bli fullvärdig medlem i 

kommunalförbundet AV Media Skåne.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan flera år tecknat enskilt avtal 
om de tjänster som AV Media Skåne utför till övriga kommuner i förbundet.

Denna lösning som fungerat väl kan inte fortgå med hänvisning till upp-
handlingslagstiftning.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det inte idag är 
aktuellt att tillhandahålla motsvarande service i egen regi och föreslår 
därför att Kristianstads kommun ansöker om fullvärdigt medlemskap i AV 
Media Skåne senast 2020-03-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kristianstads kommun ska ansöka om att bli fullvärdig medlem i 
kommunalförbundet AV Media Skåne.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-16 § 4.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-12-10 § 55.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-21.
Barnkonsekvensanalys, 2019-11-14.
Framställan från AV Media Skåne, 2019-09-30.
Förbundsordning AV Media Skåne, 2017-09-18.
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KS § 23

Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen
Änr KS 2018/1298 1.3.1

Beslut
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2020-02-13.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att det i Kommunstyrelsens delega-
tionsordning förtydligas att delegat som angetts är lägsta nivå på vilken 
beslut får fattas. Överordnad befattningshavare är också behörig att 
besluta istället för delegat. Det är endast till Kommunstyrelsen som beslut 
ska återredovisas.

I punkten 1:4 föreslås att Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande 
ska kunna fatta beslut om Kommunstyrelsens personalutskotts förtroende-
valdas deltagande i kurser, konferenser, studiebesök, internat eller 
dylikt.

I punkt 2:39 föreslås att Kommunstyrelsens personalutskott ska kunna 
fatta beslut om undantag från rätt till heltid. Det har hittills gjorts av styr-
gruppen för projektet rätt till heltid. Projektet har avslutats.

Hela avsnitt 6 om skydd och säkerhet är inte delegeringsbeslut utan ska 
istället tolkas som en fördelning av arbetsuppgifter. Punkten 6:7 där det 
enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska utses en säkerhets-
skyddschef för kommunen regleras istället genom att Kommunstyrelsen 
utser vem som är säkerhetsskyddschef likt man utser dataskyddsombud.
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Biträdande kommundirektör föreslås kunna teckna kommunens firma på 
handlingar om förvärv, försäljning, byte, servituts- och nyttjanderättsupp-
låtelse av fastighet beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller kommunstyrelsens arbetsutskott enligt punkt 7:2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2020-02-13.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 28.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-23.
Delegationsordning för kommunstyrelsen (förslag).
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KS § 24

Utseende av säkerhetsskyddschef
Änr KS 2020/112 5.5.4

Beslut
 Utse säkerhetschef Andreas Poppius till Kristianstads kommuns säker-

hetsskyddschef enligt 2 kap 2 § säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658).

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
I förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning framgår 
att punkten (6:7) om att vara kommunens säkerhetsskyddschef enligt 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tas bort. Det är inte ett delega-
tionsbeslut att vara en funktion.

Kommunledningskontorets föreslår att Kommunstyrelsen utser säkerhets-
skyddschef för Kristianstads kommun enligt 2 kap 2 § säkerhetsskyddsför-
ordning (2018:658). Förslag till säkerhetsskyddschef är säkerhetschef 
Andreas Poppius.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Utse säkerhetschef Andreas Poppius till Kristianstads kommuns säker-

hetsskyddschef enligt 2 kap 2 § säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658).

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 29.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-24.
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KS § 25

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Krinova AB
Änr KS 2018/1414 1.2.5

Beslut
 Välja utvecklingschef Eva-Marie Hagström som en av kommunens 

ledamöter i Krinova AB efter näringslivschef Pernilla Blixt intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Näringslivschef Pernilla Blixt har avsagt sig sitt uppdrag som en av 
kommunens ledamöter i styrelsen för Krinova AB då hon har sagt upp sig 
från sin tjänst som näringslivschef.

Kommunledningskontoret föreslår att utvecklingschef Eva-Marie Hagström 
väljs till ny ledamot i styrelsen för Krinova AB tills ny näringslivschef har 
börjat sin anställning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Välja utvecklingschef Eva-Marie Hagström som en av kommunens 

ledamöter i Krinova AB efter näringslivschef Pernilla Blixt intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-04.
Avsägelse 2020-01-28.
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KS § 26

Val av ledamot till Helgeåns vattenråd
Änr KS 2019/228 1.2.5

Beslut
 Ärendet utgår.
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KS § 27

Medborgarförslag - Lämna ett E-förslag till 
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/175 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-05.

Sammanfattning
 Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag att 

kommunen gör det möjligt för invånarna via kommunens hemsida att 
lämna E-förslag som det sedan ska gå att rösta på och de förslag med ett 
visst antal röster behandlas av berörd nämnd.

I dagsläget är det inte aktuellt att införa ett system där man kan rösta på 
olika förslag som invånare har lämnat och bara de förslagen med ett visst 
antal röster behandlas av Kommunfullmäktige.

Förutom medborgarförslag så finns det även andra sätt att lämna förslag 
och synpunkter till kommunen digitalt. På kommunens hemsida finns det 
ett formulär där man kan anmäla fel på gator, gatubelysning, parkerings-
automater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser. Det är även möjligt att i 
ett formulär på hemsidan lämna synpunkter anonymt eller med namn till 
kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat 
med hänvisning till detta tjänsteutlåtande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-05.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 30.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-05.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 57.
Medborgarförslag 2018-02-01.
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KS § 28

Medborgarförslag - Renovering av Stora Torg
Änr KS 2019/842 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det på Stora 

torg anläggs en park med uteservering.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett 
förslag på hur man kan utveckla Stora torg och detta har man valt att 
behandla parallellt med projektet att skapa en levande stadskärna, som för 
närvarande bedrivs i samarbete med kommunledningskontoret. 

De idéer som framförs i medborgarförslaget är positiva och de kan säkert 
komma att förverkligas, åtminstone delvis, i det kommande förslaget till 
utveckling av Stora torg. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delar 
definitivt uppfattningen att Stora torg har mycket större potential och att 
det behöver bli ett grönare och mer inbjudande torg, som lockar till vistelse 
och aktiviteter. Möjligheter till uteservering på torget är också något som 
kommer att undersökas närmre.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 31.
Byggnadsnämndens beslut 2019-11-26 § 192.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Remiss 2019-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 204.
Medborgarförslag 2019-10-08.
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KS § 29

Medborgarförslag - Återkalla kommunens beslut 
angående badhuset och överlåta projektet till 
privata aktörer
Änr KS 2018/61 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget bör avslås. Nya badhuset är redan en 
realitet och bygget är påbörjat. Det finns därför ingen annan möjlighet än 
att avslå förslaget.”

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunens 

beslut om varmbadhus på Näsby återkallas och att projektet överlåtes till 
privata aktörer.

Kommunfullmäktige har beslutat 2019-09-17 § 180 att ge startbesked 
för genomförande av Kristianstads nya badhus. Beslutet innebär också att 
Tekniska nämnden uppdras att uppföra Kristianstads nya badhus med tio 
banor i träningsbassängen till en takkostnad om 510 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 32.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-07.
Yttrande över förslag till beslut 2020-01-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 65.
Medborgarförslag 2018-01-11.
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KS § 30

Medborgarförslag - Placera badhuset i Hammar
Änr KS 2018/1048 10.9.1

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget bör avslås. Nya badhuset är redan en 
realitet och bygget är påbörjat. Det finns därför ingen annan möjlighet än 
att avslå förslaget.”

Sammanfattning
 Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att badhuset 

ska ligga vid City Gross i Hammar.

Kommunfullmäktige har beslutat 2019-09-17 § 180 att ge startbesked för 
genomförande av Kristianstads nya badhus. Badhuset ska enligt Kommun-
fullmäktiges beslut 2015-12-15 lokaliseras vid Högskolan på Näsby.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 33.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-07.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 229.
Medborgarförslag 2018-10-05.
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KS § 31

Medborgarförslag - Projektering av det nya badhuset
Änr KS 2018/1061 10.9.1

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget bör avslås. Nya badhuset är redan en 
realitet och bygget är påbörjat. Det finns därför ingen annan möjlighet än 
att avslå förslaget.”

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår olika saker att beakta vid projektering 

av det nya badhuset.

Kommunfullmäktige har beslutat 2019-09-17 § 180 att ge startbesked för 
genomförande av Kristianstads nya badhus. Kommunstyrelsen beslutade 
2016-06-29 § 159 om projektdirektivet för Kristianstads nya badhus. Där 
står bland annat att syftet med projektet är: Ett badhus för alla! Badhuset 
ska passa för alla åldrar med aktiviteter för alla åldrar. En mötesplats; En 
plats att träffas både i aktivet och i stillhet. Badhuset ska vara tillgängligt 
för alla; Både att ta sig till och att vistas i. Skolsim ska prioriteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 34.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-07.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 230.
Medborgarförslag 2018-10-09.
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KS § 32

Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan 
Kristianstad och Barum
Änr KS 2019/125 5.1.3

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget borde besvaras betydligt mer positivt 
än vad som nu är fallet. Förslaget är i sig klokt och kommunen borde mer 
offensivt agera mot ansvariga myndigheter för att få gång- och cykelvägen 
byggd.”

Sammanfattning
 Arkelstorp, föreslår att en gång- och cykelväg byggs 

mellan Kristianstad och Barum via Fjälkinge och Kiaby tillsammans med 
Trafikverket.

Förslaget medför enligt förslagsskrivarenatt det blir lättare att cykelpendla 
till Kristianstad samt binder ihop Fjäkinge och Kiaby. 

Vägen är precis som förslagsskrivaren nämner en väg som ägs av Trafik-
verket. Trafikverket och Region Skåne har inte pekat ut sträckan som en 
prioriterad väg och satsning i sitt dokument Cykelvägsplan för Skåne 
2018-2029. Kristianstads kommun har påpekat bristen för Trafikverket. 

Då den inte är utpekad i planen, vilket Kristianstads kommun ser som en 
stor brist, och Kristianstads kommun inte har rådighet över vägen anses 
medborgarförslaget vara besvarat.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 35.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-12.
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Remiss 2019-04-06.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-12 § 84.
Medborgarförslag 2019-01-29.
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KS § 33

Medborgarförslag - Cykelväg sträckorna Bjärlöv-
Färlöv, Bjärlöv-Torsebro, Bjärlöv-Hanaskog, Färlöv-
Kristianstad
Änr KS 2019/408 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget borde besvaras betydligt mer positivt 
än vad som nu är fallet. Förslaget är i sig klokt och kommunen borde mer 
offensivt agera mot ansvariga myndigheter för att få cykelvägen byggd.”

Sammanfattning
 Färlöv, föreslår att kommunen ökar framkomligheten och 

säkerheten för cyklister i kommunen genom att möjliggöra byggandet av 
cykelväg sträckorna Bjärlöv- Färlöv, Bjärlöv-Torsebro, Bjärlöv-Hanaskog 
och Färlöv-Kristianstad (Härlöv). Förslagsställaren konstaterar att det 
finns de som dagligen cyklar dessa sträckor på 70-väg, 80-väg eller 90-väg, 
vilket är förenat med livsfara då det oftast saknas väggren och vägarna är 
smala på många sträckor. 

Förslagsskrivaren påpekar att det saknas bussförbindelse mellan Färlöv 
och Bjärlöv i dagsläget, vilket gör att resesträckan är över 1 timme enkel 
väg med kollektivtrafik, med cykel skulle det ta 30 minuter. 

En cykelväg skulle öka möjligheten för såväl friluftsliv/motion samt miljö-
vänlig pendling till arbete/skola med cykel. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslagsskrivaren tillägger att det inte finns någon planerad cykelväg i 
planeringen för ombyggnad av väg 19 som berör några av sträckorna som 
omnämns, vilket är korrekt. Kristianstads kommun håller med om att det 
är en brist från Trafikverkets sida att inte planera för gång och cykelväg i 
samband med ombyggnationen. Kommunen ser också ett stort behov av 
cykelväg på sträckan och har också påpekat det för Trafikverket. 

I Region Skånes Cykelplan för 2018-2029 pekas cykelväg mellan Bjärlöv 
och Torsebro och Hanaskog - Torsebro ut mellan 2024-2026. Sträckan 
Färlöv – Kristianstad finns med i planeringen för 2027-2029. Kommun-
ledningskontoret anser med det att medborgarförslaget är besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 36.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-12.
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Remiss 2019-06-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 142.
Medborgarförslag 2019-04-10.
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KS § 34

Medborgarförslag - Utnyttja tillgången till vatten för 
att kunna ta sig mellan flera platser med bland 
annat båt och trampbåt
Änr KS 2019/384 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

bättre ska utnyttja läget vid vattnet genom bland annat båt eller trampbåt.

Avdelningen för Tillväxt & Hållbar utveckling anser att båttrafik i Kristian-
stads Vattenrike är en viktig del i totalupplevelsen av Kristianstads 
kommun som besöksmål och vattnet är en viktig del i stadens attraktivitet.

Kommunen har byggt bryggor och försöker underlätta för företagare som 
vill bedriva verksamhet för att tillgängliggöra området från vattnet. 

Under 2018 fanns ett företag som hyrde ut trampbåtar men det lades ner 
på grund av bristande lönsamhet. 

Det ligger inte i kommunens uppdrag att driva eller äga turbåtar,  tramp-
båtar eller liknande, men sedan i augusti finns åter en entreprenör som 
bedriver sightseeingturer med båt i Vattenriket.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 37.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-19.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Remiss 2019-05-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-10 § 123.
Medborgarförslag 2019-04-01.
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KS § 35

Medborgarförslag - Återställande av hållplats 
Fyrvaktaren på söder, Kristianstad
Änr KS 2019/514 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att förslaget borde besvaras betydligt mer positivt 
än vad som nu är fallet. Kommunen har hela tiden delat förslagsställarnas 
bild av hållplatsen och också gentemot Skånetrafiken drivit på för att håll-
platsen behövs. Detta borde då också rimligen framgå tydligt av svaret.”

Sammanfattning
 med flera, Kristianstad har skickat in ett medborgarför-

slag och en namninsamling för att få tillbaka hållplatsen Fyrverkaren. 
Hållplatsen stängdes ner i samband med förändrad sträckning av linje 3.

Skånetrafikens system bygger på att resenärer kan förväntas förflytta sig 
400 meter (fågelvägen) till närmaste busshållplats. Boende kring den nu 
nedlagda hållplatsen Fyrverkaren har omkring 300 meter (fågelvägen) till 
Hästtorget och är då inom den zonen Skånetrafiken bedömer vara tillräck-
lig för att kollektivtrafik ska tillgodoses. 

En förändrad sträckning har inneburit att en del har fått längre att ta sig till 
en hållplats medan det har underlättat för en del att ta sig till exempelvis 
Idrottsområde Söder. Bussen har fått en rakare sträckning vilket gör att 
resan till och från Söder förväntades bli snabbare och enklare.
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Skånetrafikens reglemente bygger på att resenärer kan förväntas förflytta 
sig 400-500 meter till närmaste stadsbusshållplats. Boende kring den nu 
nedlagda hållplatsen Fyrverkaren har omkring 300 meter till Hästtorget 
och är då inom den zonen Skånetrafiken bedömer vara tillräcklig för att 
kollektivtrafik ska tillgodoses. 

Kristianstads kommun har haft dialog med Skånetrafiken och påpekat 
samma sak som förslagsskrivaren skriver. Men det är Skånetrafiken som 
lägger turerna och där finns inte mer Kristianstads kommun kan göra.

Kommunledningskontoret anser medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 38.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-12.
Yttrande över medborgarförslag 2020-01-23.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Brev till kommunen angående återställande av busshållplats Fyrverkaren, 
2019-11-25.
Remiss 2019-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 190.
Medborgarförslag 2019-04-30.
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KS § 36

Medborgarförslag - Inför specifik busstur som går 
nonstop mellan handelsplatser i Kristianstad 
(centrum/Härlöv/Långebro/C4 shopping)
Änr KS 2018/1186 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en specifik 

buss/busstur som går nonstop mellan stadens handelspunkter och det 
under de tidpunkter som man gemensamt finner lämpligt införs. Detta för 
att binda ihop Kristianstad centrum, C4 Shopping och Långebro/Härlövs 
handelsområde och ännu starkare marknadsföra destinationen ''Handels-
staden Kristianstad" - i dialog med berörda företag och handelsföreningar.

Kristianstads kommun anser att det inte är ett kommunalt uppdrag att 
driva en buss mellan olika handelsplatser.

Men håller samtidigt med förslagsskrivaren att det är viktigt att fortsätta 
arbetet med att utveckla Kristianstad som en handelsdestination. Det står 
privata initiativ fritt att tillsammans med intresserade organisationer 
arbeta för en buss.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-05 § 39.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-16.
Remiss 2019-02-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 307.
Medborgarförslag 2018-11-08.
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