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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen 2020-04-22

Plats och tid Rådhus Skåne sessionssalen, kl. 09:00-11:40.

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S)
Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD)
Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S), §§ 68-93 Annelie Fälth Simonsson (SD)
Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD)

Tjänstgörande 
ersättare

Anders Svensson (S) istället 
för Katarina Honoré (S), 
§ 67

          

Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD)
Henny Tillberg (L) Anders Svensson (S), §§ 68-93 Fia Rosenstråle (SD)
Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V)      
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör Oscar Nilsson, ekonomidirektör

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare

Charlotte Lorentz Hjorth, VD 
Krinova AB, § 67

Torben Olsson, vice VD 
Krinova AB, § 67

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, §§ 72-80

Eva-Marie Hagström, 
utvecklingschef, § 84

Anders Olsson, 
planeringsstrateg, § 84

Emelie Pehrsson, 
utvecklingssamordnare, § 84

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2020-04-23

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

Hanna Nicander

67-71, 78-93

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

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

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 67-71, 78-93 Sammanträdesdatum 2020-04-22

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-24 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-16

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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  Hanna Nicander 
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ANSLAG/BEVIS 
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2020-04-23 Datum då  
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Hanna Nicander 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 22 april 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne sessionssalen. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Krinova AB 

10:00-10:30 Arbete med coronaviruset, covid-19 

2019/1244 1.2.7 

4 Delgivningar 2020/34 1.2.7 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/156 1.2.7 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2019/1266 1.2.7 

7 Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2020 2020/396 1.5.3 

8 Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 2019/848 4.3.3 

9 Markanvisning av Hagtornen 1 till Svenska Boställen 1 2020/400 4.3.3 

10 Markanvisning Getapeln 1 till 3Hus Holding AB 2020/402 4.3.3 

11 Markanvisning Kamomillen 1 (del av) till Eksjöhus AB 2020/403 4.3.3 

12 Markanvisning av Getramsen 1 (del av) till NCC AB 2020/404 4.3.3 

13 Markanvisning Kamomillen 1 (del av) och Getramsen 1 
(del av) till Brinova AB 

2020/422 4.3.3 

14 Avtal om lägenhetsarrende för delar av fastigheten 
Kristianstad Åhus 558:31 

2019/815 4.3.5 

15 Avtal om jordbruksarrende Kristianstad 4:2 m.fl. 2020/259 4.3.5 
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Ärenden  

16 Exploateringsavtal för Östermalmspark 2020/234 4.3.2 

17 Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2019 

2019/1178 1.5.3 

18 Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens 
plan- och bygglovstaxa 

2020/334 1.3.1 

19 Hyresnedsättning för vissa kommunala lokaler 1 april - 30 
juni 2020 

2020/381 1.2.1 

20 Utbyggnad av infrastruktur för Kristianstads 
evenemangsområde Norra Åsum och Scouternas 
Jamboree 2021, 2025 och 2029 

2019/952 1.7.3 

21 Avsluta vänortsförbindelse med Koszalin och Siauliai 2020/288 1.11.2 

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

2020/307 1.9.3 

23 Medborgarförslag - Matavfallspåsar i affärerna att bära 
hem frukt och grönt i 

2019/1293 1.2.2 

24 Medborgarförslag - Inför guidade båtturer på Helge å 2019/682 3.8.1 

25 Medborgarförslag - Flodbåt i Vattenriket 2018/1242 3.8.1 

26 Medborgarförslag - Inför stadsdelstämmor 2016/1030 

27 Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i 
anslutning till gågatorna 

2017/1355 

28 Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de 
större infarterna till gågatorna 

2019/878 5.1.3 

29 Skjut på budgetprocessen till hösten 2020/468 1.2.6 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 67

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Krinova AB informerar om verksamheten genom VD Charlotte Lorentz 
Hjorth och vice VD Torben Olsson.

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om kommunens arbete 
med coronavirus, covid-19.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 68

Delgivningar
Änr KS 2020/34 1.2.7

Beslut
 Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2020/34 Hid 2020.1957
C4 Energis rapport om riskpolicy och riskexponering i elförsäljningsverk-
samheten efter andra tertialet per 2019-12-31.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 69

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2020/156 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2020/156 Hid 2020.2288
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-03-10 — 2020-04-14.
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Kommunstyrelsen 2020-04-22

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 70

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare
Änr KS 2019/1266 1.2.7

Beslut
 Notera informationen.

Sammanfattning
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk 
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för mars 2020.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning mars 2020.
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport februari 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 71

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 
2020
Änr KS 2020/396 1.5.3

Beslut
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret.

 Godkänna intern kontrollplan 2020.

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2020.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har inför 2020 uppdaterat sin väsentlighets- och 
riskanalys av sina huvudsakliga administrativa processer och flertalet 
delprocesser. Risken för delprocesserna in- och utbetalningar, fakturering/ 
kravverksamhet samt finanshantering har uppgraderats till Hög med tanke 
på effekter av covid-19. I syfte att så snabbt som möjligt minimera risken 
har åtgärder vidtagits redan. Ett koncernövergripande verktyg för likvidi-
tetsplanering är framtaget och rutiner upprättas.  

Kontroll har vidare gjorts av att målen i styrkortet omfattas av riskanalysen 
samt att hänsyn tagits till revisionsgranskningar gjorda 2019. Kontroll-
planen omfattar det beslutade kommungemensamma kontrollområdet 
inom personal/kompetensförsörjning, rekrytering. 

Generellt gäller för alla avdelningar inom kommunledningskontoret att 
vara uppmärksam på att rutinbeskrivningar kopplade till olika processer är 
uppdaterade och aktuella för att minimera risker som kan uppstå som en 
effekt av covid-19. 
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Intern kontrollgrupp för kommunledningskontoret består av kommun-
direktör, avdelningscheferna, ekonomidirektör och kommunlednings-
kontorets samordnande controller. 2020 års interna kontroll ska vara 
avslutad senast 30 oktober och återrapporterad senast 30 november.

Anvisningar om innehåll i det kommungemensamma området har delgetts 
nämnder/förvaltningar samt bolag i mars månad inför deras beslut om 
plan. 

Sammantaget föreslås 4 granskningsområden utgöra kommunlednings-
kontorets kontrollplan 2020, se bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret.

 Godkänna intern kontrollplan 2020.

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 89.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-03.
Identifierade och gemensamma administrativa processer 2020, bilaga 1.
Intern kontrollplan 2020, bilaga 2.
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KS § 72

Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5
Änr KS 2019/848 4.3.3

Beslut
 Godkänn reservation och försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 till 

Stenvalvet 222 Kristianstad AB mot en köpeskilling om 700 kr/kvm 
BTA för beviljat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Stenvalvet äger fastigheten Vä 157:10 och har ställt frågan till Kommunled-
ningskontoret avseende möjligheten att förvärva en del av kommunens 
intilliggande mark för att på den gemensamma tomten uppföra ett vårdbo-
ende. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner reser-
vation och försäljning av del av fastigheterna Vä 30:13 och Vä 157:5 till 
Stenvalvet 222 Kristianstad AB, mot en köpeskilling av 700 kr/kvm BTA.

Köpeskillingen blir dock relativt sett högre, eftersom den i enlighet med 
avtalet ska betalas på det bygglov som godkänns för hela projektet. Alltså 
även inom Stenvalvets egen mark.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn reservation och försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 till 

Stenvalvet 222 Kristianstad AB mot en köpeskilling om 700 kr/kvm 
BTA för beviljat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 75.
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Reservationsavtal.
Kartbilaga.
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KS § 73

Markanvisning av Hagtornen 1 till Svenska Boställen 1
Änr KS 2020/400 4.3.3

Beslut
 Godkänna markanvisningen av Hagtornen 1 till Svenska Boställen AB, 

enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat 
på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Intresseanmälan för markanvisning för Täppets bostadsområde har 
genomförts, januari 2020. Kommunledningskontoret har valt ut fem bygg-
herrar utifrån inlämnad intresseanmälan i enligt prospekt ”Intresseanmä-
lan markanvisning Täppet, Åhus 2019-11-18”. Fastigheten Hagtornen 1 
föreslås tilldelas till Svenska Boställen AB. Utvärdering av inkomna förslag 
har kommunledningskontoret, mark- och exploateringsenheten gjorts 
tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och 
bygglovenheten. 

Mellan Svenska Boställen AB och Kristianstads kommun har ett markanvis-
ningsavtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hagtornen 1. 
Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter 
i 2-plan. Svenska Boställen uppför bostäder med upplåtelseformen bostads-
rätt samt hyrboköp. Svenska Boställens område kommer att innehålla cirka 
28 bostäder. Det kommer bli cirka 160 bostäder totalt inom det nu markan-
visade bostadsområdet i Täppet, Åhus. 

Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder sig att teckna 
köpekontrakt senast 2020-11-30 annars har kommunen möjlighet att 
kräva att köpet återgår till kommunen. Priset för marken är 1500 kr/BTA 
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och kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
bygglovshandlingar. Under våren 2020 kommer en byggherredialog hållas 
med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Hagtornen 1 till Svenska Boställen AB, 

enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat 
på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 91.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-06.
Markanvisningsavtal för Hagtornen 1.
Barnkonsekvensanalys.
Översiktskarta.
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KS § 74

Markanvisning Getapeln 1 till 3Hus Holding AB
Änr KS 2020/402 4.3.3

Beslut
 Godkänna markanvisningen av Getapeln 1 till 3Hus Holding AB, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Intresseanmälan för markanvisning för Täppets bostadsområde har genom-
förts, januari 2020. Kommunledningskontoret har valt ut fem byggherrar 
utifrån inlämnad intresseanmälan i enligt prospekt ”Intresseanmälan 
markanvisning Täppet, Åhus 2019-11-18”. Fastigheten Getapeln 1 föreslås 
tilldelas till 3Hus Holding AB. Utvärdering av inkomna förslag har kommun-
ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten gjorts tillsammans med 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och bygglovenheten. 

Mellan 3Hus Holding AB och Kristianstads kommun har ett markanvisnings-
avtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Getapeln 1. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter i 2-plan. 
Fastighets AB 3Hus uppför bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. 
3Hus Holding AB:s område kommer att innehålla cirka 24 bostäder. Det 
kommer bli cirka 160 bostäder totalt inom det nu markanvisade bostads-
området i Täppet, Åhus. 

Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder sig att teckna 
köpekontrakt senast 2020-11-30 annars har kommunen möjlighet att 
kräva att köpet återgår till kommunen. Priset för marken är 1500 kr/BTA 
och kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
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bygglovshandlingar. Under våren 2020 kommer en byggherredialog hållas 
med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Getapeln 1 till 3Hus Holding AB, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 92.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-06.
Markanvisningsavtal för Getapeln 1.
Barnkonsekvensanalys.
Översiktskarta.
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KS § 75

Markanvisning Kamomillen 1 (del av) till Eksjöhus AB
Änr KS 2020/403 4.3.3

Beslut
 Godkänna markanvisningen av Kamomillen 1 (del av) till Eksjöhus AB, 

enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat 
på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Intresseanmälan för markanvisning för Täppets bostadsområde har genom-
förts, januari 2020. Kommunledningskontoret har valt ut fem byggherrar 
utifrån inlämnad intresseanmälan i enligt prospekt ”Intresseanmälan 
markanvisning Täppet, Åhus 2019-11-18”. Del av fastigheten Kamomillen 
föreslås tilldelas till Eksjöhus AB. 

I utvärderingen av inlämnade förslag har kvarten Getramsen 1 och Kamo-
millen 1 delats för att möjliggöra tre byggherrar inom dessa fastigheter. De 
tre byggherrar är utvalda för att tillsammans öka variationen avseende 
bebyggelsestruktur och upplåtelseform inom de två kvarteren. Utvärdering 
av inkomna förslag har gjorts tillsammans med miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen, plan- och bygglovenheten. 

Mellan Eksjöhus AB och Kristianstads kommun har ett markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av del av Kamomillen 1. 
Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter 
i 2-plan. Eksjöhus uppför bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. 
Eksjöhus område kommer att innehålla ca 20 bostäder. Det kommer bli cirka 
160 bostäder totalt inom det nu markanvisade bostadsområdet i Täppet, 
Åhus. 
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Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder sig att teckna 
köpekontrakt senast 2020-11-30 annars har kommunen möjlighet att 
kräva att köpet återgår till kommunen.  Priset för marken är 1500 kr/BTA 
och kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
bygglovshandlingar. Under våren 2020 kommer en byggherredialog hållas 
med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Kamomillen 1 (del av) till Eksjöhus AB, 

enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat 
på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 93.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-06.
Markanvisningsavtal för Kamomillen 1.
Barnkonsekvensanalys.
Översiktskarta.
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KS § 76

Markanvisning av Getramsen 1 (del av) till NCC AB
Änr KS 2020/404 4.3.3

Beslut
 Godkänna markanvisningen av Getramsen (del av) till NCC AB, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Intresseanmälan för markanvisning för Täppets bostadsområde har genom-
förts, januari 2020. Kommunledningskontoret har valt ut fem byggherrar 
utifrån inlämnad intresseanmälan i enligt prospekt ”Intresseanmälan 
markanvisning Täppet, Åhus 2019-11-18”. Del av fastigheten Getramsen 
föreslås tilldelas till NCC AB. 

I utvärderingen av inlämnade förslag har kvarten Getramsen 1 och Kamo-
millen 1 delats för att möjliggöra tre byggherrar inom dessa fastigheter. De 
tre byggherrar är utvalda för att tillsammans öka variationen avseende 
bebyggelsestruktur och upplåtelseform inom de två kvarteren. Utvärdering 
av inkomna förslag har kommunledningskontoret, mark-och exploaterings-
enheten gjorts tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
plan- och bygglovenheten. 

Mellan NCC AB och Kristianstads kommun har ett markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av del av Getramsen 1. Områ-
det kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter i 2-
plan. NCC AB uppför bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. NCC AB:s 
område kommer att innehålla cirka 40 bostäder. Det kommer bli cirka 160 
bostäder totalt inom det nu markanvisade bostadsområdet i Täppet, Åhus.
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Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder sig att teckna 
köpekontrakt senast 2020-11-30 annars har kommunen möjlighet att 
kräva att köpet återgår till kommunen.  Priset för marken är 1500 kr/BTA 
och kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
bygglovshandlingar. Under våren 2020 kommer en byggherredialog hållas 
med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Getramsen (del av) till NCC AB, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 94.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-06.
Markanvisningsavtal för Getramsen 1.
Barnkonsekvensanalys.
Översiktskarta.
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KS § 77

Markanvisning Kamomillen 1 (del av) och 
Getramsen 1 (del av) till Brinova AB
Änr KS 2020/422 4.3.3

Beslut
 Godkänna markanvisningen av Getramsen (del av) och Kamomillen 1 

(del av) till Brinova Tulpanen 3 AB, enligt markanvisningsavtalet där 
ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Intresseanmälan för markanvisning för Täppets bostadsområde har genom-
förts, januari 2020. Kommunledningskontoret har valt ut fem byggherrar 
utifrån inlämnad intresseanmälan i enligt prospekt ”Intresseanmälan 
markanvisning Täppet, Åhus 2019-11-18”. Del av fastigheterna Getramsen 1 
(del av) och Kamomillen 1(del av) föreslås tilldelas till Brinova Tulpanen 3 
AB (bolag under namnändring till Brinova Täppet AB). 

I utvärderingen av inlämnade förslag har kvarten Getramsen 1 och Kamo-
millen 1 delats för att möjliggöra tre byggherrar inom dessa fastigheter. De 
tre byggherrar är utvalda för att tillsammans öka variationen avseende 
bebyggelsestruktur och upplåtelseform inom de två kvarteren. Utvärdering 
av inkomna förslag har kommunledningskontoret, mark- och exploate-
ringsenheten gjort tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, Plan- och bygglovenheten. 

Mellan Brinova Tulpanen 3 AB och Kristianstads kommun har två markan-
visningsavtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av del av 
Getramsen och del av Kamomillen 1. Områdena kommer att byggas ut i 
tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i 2-plan. Brinova uppför bostäder 
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med upplåtelseformen hyresrätt. Brinovas område kommer att innehålla 
cirka 48 bostadslägenheter. Det kommer bli cirka 160 bostäder totalt inom 
det nu markanvisade bostadsområdet i Täppet, Åhus. 

Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder sig att teckna 
köpekontrakt senast 2020-11-30 annars har kommunen möjlighet att 
kräva att köpet återgår till kommunen.  Priset för marken är 1500 kr/BTA 
och kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
bygglovshandlingar. Under våren 2020 kommer en byggherredialog hållas 
med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Getramsen (del av) och Kamomillen 1 

(del av) till Brinova Tulpanen 3 AB, enligt markanvisningsavtalet där 
ersättningen är 1500kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 95.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-07.
Markanvisningsavtal för Kamomillen 1 och Getramsen 1.
Barnkonsekvensanalys.
Översiktskarta.
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KS § 78

Avtal om lägenhetsarrende för delar av fastigheten 
Kristianstad Åhus 558:31
Änr KS 2019/815 4.3.5

Beslut
 Godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende för delar av fastigheten 

Kristianstad Åhus 558:31.

Sammanfattning
Åhus Vinterbadare önskar arrendera mark för bastuändamål på Åhus 
strand. I förslag till avtal medges rätt för Åhus Vinterbadare att uppföra 
bastubyggnad samt nyttja kommunal brygga med stege. Bryggan ska hela 
tiden vara tillgänglig för allmänheten. Då området ligger inom evenemangs-
stranden får bastu-bastuverksamheten inte lov att bedrivas under veckorna 
25-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende för delar av fastigheten 

Kristianstad Åhus 558:31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 96.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-20.
Översiktskarta.
Avtal om lägenhetsarrende för delar av fastigheten Kristianstad Åhus 
558:31.
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KS § 79

Avtal om jordbruksarrende Kristianstad 4:2 m.fl.
Änr KS 2020/259 4.3.5

Beslut
 Godkänna förslag till tillägg till avtal om jordbruksarrende Kristianstad 

4:2 m.fl.

Sammanfattning
Kommunen har för avsikt att inom fastigheten Näsby 35:47 anlägga dag-
vattendamm och dike. Området är i dagsläget utarrenderat till Lars och 
Gunn Göransson AB för betesändamål. I tillägg till avtal om jordbruks-
arrende föreslås det område, om cirka 1,3 ha, som kommunen behöver 
tillträde till frångå arrendeområdet 2020-10-31. Arrendeavgiften sänks 
med 500 kronor per år och kommunen ansvarar för stängseldragning längs 
den sträcka som frångår arrendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna förslag till tillägg till avtal om jordbruksarrende Kristianstad 

4:2 m.fl.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 97.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-23.
Översiktskarta.
Tillägg till avtal om jordbruksarrende.
Avtal om jordbruksarrende.
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KS § 80

Exploateringsavtal för Östermalmspark
Änr KS 2020/234 4.3.2

Beslut
 Godkänna exploateringsavtal för Östermalmspark.

Sammanfattning
Inom ramen för detaljplanen för Östermalmspark har uppkommit frågan 
om att i ett tidigt skede projektera allmänna anläggningar i anslutning till 
planområdet. Bland annat för att säkerställa att Österlånggatan får en 
fungerande utformning i samband med att byggrätten inom Lasarettet 5 
utvidgas mot gatan.

Kommunledningskontoret har därför upprättat ett tidigt exploateringsavtal 
för att reglera de kostnadsfrågor som uppstår. Samtliga kostnader ska 
belasta AB Kristianstadsbyggen, som vinner hela nyttan av detaljplanen.

Eftersom avtalet tecknas i ett tidigt skede ska ett andra, fullständigt exploa-
teringsavtal upprättas innan detaljplanen antas för att säkerställa att samt-
liga frågor reglerats.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna 
avtalsförslaget som har undertecknats av motparten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna exploateringsavtal för Östermalmspark.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 99.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-03.
Exploateringsavtal undertecknat av motparten.
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KS § 81

Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2019
Änr KS 2019/1178 1.5.3

Beslut
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för 

jämställdhetsintegrering för 2019.

Sammanfattning
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten.

Uppföljningen visar att det inom flertalet områden pågår ett arbete. Områ-
den som sticker ut och som kräver ytterligare åtgärder är: 

- Om individbaserad statistik rörande verksamheten är könsuppdelad.

- Redovisning, analys och uppföljning av resultat av jämställdhets-
arbetet i ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning.

- Behov av ytterligare kunskap kring jämställdhet och jämställdhets-
integrering.

Delarna som finns med i uppföljningen finns även som områden i ut-
vecklingsplanen. Dock finns det anledning att lyfta ytterligare några 
åtgärder utifrån resultatet av uppföljningen för att utveckla och stärka 
arbetet ytterligare. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för 

jämställdhetsintegrering för 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 76.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-28.
Uppföljning strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2019 - 
kommunövergripande sammanställning, 2020-02-28.
Barnkonsekvensanalys, 2020-02-28.
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KS § 82

Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens 
plan- och bygglovstaxa
Änr KS 2020/334 1.3.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 

2020-07-01.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa att 
gälla från och med 2020-07-01.

Sammanfattning
Plan- och bygglovstaxan i kommunen är i stort behov av komplettering och 
revidering av flera olika skäl, främst på grund av de senaste årens många 
lagändringar men också på grund av behovet av en mer utförlig plantaxa 
med en ända målsenlig konstruktion för planavgifter med mera, vilket i 
stort sett saknats sedan nuvarande taxa infördes 2011. Därutöver har en 
total översyn gjorts av taxan med mycket förbättrad information, tydligare 
riktlinjer, rensning av onödiga inslag samt mindre justeringar av olika 
avgifter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 77.
Byggnadsnämndens beslut 2020-02-25 § 46.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07.
Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och 
karttaxa.
Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och karttaxa.
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KS § 83

Hyresnedsättning för vissa kommunala lokaler 
1 april - 30 juni 2020
Änr KS 2020/381 1.2.1

Beslut
 Under förutsättning att regeringens stödpaket om tillfällig rabatt för 

fasta hyreskostnader i utsatta branscher beslutas så ska Kristianstads 
kommun i enlighet med detta stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 
50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 april-30 juni 2020.

Sammanfattning
Regeringen lanserar ett stödpaket till näringslivet med anledning av 
konsekvenserna av pandemin Covid-19. I paketet ingår bland annat möjlig-
het för hyresvärdar för erbjuda hyresnedsättningar upp till 50 procent av 
den fasta hyran under perioden 1 april-30 juni för hyresgäster inom 
restaurang, hotell och sällanköpshandel. Tekniska förvaltningen har gjort 
en första genomgång av hyresgäster som kan komma ifråga för stödet, se 
bifogad lista. Den kan komma att utökas. Kommunens kostnad för stödet 
med aktuell lista är ca 150 tkr/mån. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att i enlighet med regeringens stöd-
paket erbjuda hyresnedsättning till hyresgäster inom restaurang, hotell och 
sällanköpshandel i kommunala lokaler. Aktuell lista kan komma att utökas 
och hanteras inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. 
Finansiering genom Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Under förutsättning att regeringens stödpaket om tillfällig rabatt för 

fasta hyreskostnader i utsatta branscher beslutas så ska Kristianstads 
kommun i enlighet med detta stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 
50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 april-30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 84.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-30.
Sammanställning hyresrabatt hyresgäster 1 april - 30 juni 2020.
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KS § 84

Utbyggnad av infrastruktur för Kristianstads 
evenemangsområde Norra Åsum och Scouternas 
Jamboree 2021, 2025 och 2029
Änr KS 2019/952 1.7.3

Beslut
 Fastställ en hyra om 50 000 kr för mark och lokaler samt användning 

av el, vatten och avloppsnät inom området, för Jamboree 2021.

 Scouterna erhåller ett bidrag från Kommunstyrelsen på 2,5 mkr för 
infrastrukturkostnader till 12 plug- och playstationer (vatten, el och 
avlopp) på evenemangsområdet. Finansiering görs genom att utnyttja 
Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning.

 Avsätta 0,5 mkr år 2020 för investeringskostnader i samband med 
utbyggnad av el-, vatten och avloppsnät på Wendesområdet. Finansie-
ring sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens investerings-
budget.

 Uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med Scouterna utifrån 
Kommunstyrelsens beslut.

 Uppdra åt kommundirektören att avropa en projektledare från 
tekniska förvaltningen med uppgift att samordna infrastrukturen i 
enlighet med Kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att bidraget på 2,5 mkr till Scouterna finansieras 
genom Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning samt att investe-
ringskostnaderna på 0,5 mkr år 2020 finansieras genom omdisposition 
inom Kommunstyrelsens investeringsbudget.

Sammanfattning
Scouterna avser genomföra tre Jamboreeläger i Kristianstad fram till 2029.

Scouterna ska genomföra sin fjärde nationella Jamboree 2021-07-31 till 
2021-08-07 på Norra Åsums evenemangsområde i Kristianstads kommun 
och planera för nationella Jamboreer 2025 och 2029. 

Investeringar i infrastrukturen på evenemangsområdet behöver göras för 
att kunna användas till framtida evenemang. Samtal pågår med följande 
evenemang Husbilsmässa 2022 – EM i Lure Coursing 2023 – EM Agility 
utomhus 2024 – Jamboree 2025 – Jamboree 2029. Evenemangsfunktionen 
gör en bedömning om att vi fram till 2029 kommer att minst ett större 
evenemang per år på evenemangsområdet. 

Den turistekonomiska omsättningen 2021-2030 bedöms sammanlagt 
uppgå till 200 -250 mkr, som till huvuddelen kommer vårt lokala näringsliv 
till del. Denna intäkt skall då jämföras med en total investeringskostnad på 
under 6 mkr. Enligt schablonberäkning borde denna långsiktiga satsning 
generera en kommunalskatteeffekt på cirka 10-15 mkr fram till 2030.

Den turistekonomiska bedömningen av en Jamboree på Norra Åsum är 
upprättad tillsammans med Event in Skåne och uppgår till cirka 40 mkr per 
Jamboree.

Avskrivningen på investeringarna varierar mellan 40-60 år.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställ en hyra om 50 000 kr för mark och lokaler samt användning 

av el, vatten och avloppsnät inom området, för Jamboree 2021.

 Scouterna erhåller ett bidrag från Kommunstyrelsen på 2,5 mkr för 
infrastrukturkostnader till 12 plug- och playstationer (vatten, el och 
avlopp) på evenemangsområdet. 

 Avsätt 0,5 mkr år 2020 för investeringskostnader i samband med 
utbyggnad av el-, vatten och avloppsnät på Wendesområdet.

 Finansiering görs genom att utnyttja Kommunstyrelsens anslag för 
vidare fördelning.

 Uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med Scouterna utifrån 
Kommunstyrelsens beslut.

 Uppdra åt kommundirektören att avropa en projektledare från 
tekniska förvaltningen med uppgift att samordna infrastrukturen i 
enlighet med Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 103.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-18.
Preliminär budget för infrastruktur.
Barnkonsekvensanalys.
Ambitionsförklaring Scouterna.
Event in Skånes beslutsförslag.
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KS § 85

Avsluta vänortsförbindelse med Koszalin och Siauliai
Änr KS 2020/288 1.11.2

Beslut
 Avsluta vänortsförbindelserna med Koszalin och Šiauliai.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 januari 1990 att inleda 
vänortsförbindelser med Šiauliai som ligger i norra Litauen. 

Den 28 maj år 2004 undertecknades ett vänortsavtal, ”Twinning Agree-
ment”, med Koszalin som ligger i norra Polen. 

Vänortsförbindelserna med Šiauliai och Koszalin har de senaste åren varit 
ytterst få. De två vänortsförbindelserna bedöms inte vara de mest ända-
målsenliga för Kristianstad kommuns internationella arbete och Kommun-
ledningskontorets föreslår därför att vänortsförbindelserna med Šiauliai 
och Koszalin avslutas och att framtida samarbetsformer med Koszalin och 
Šiauliai genomförs inom ramen för gemensamma utvecklingsprojekt som, 
om möjligt, externfinansieras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avsluta vänortsförbindelserna med Koszalin och Šiauliai.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 104.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att inleda vänortsförbindelser 
med Šiauliai, 1990-01-31.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsen beslut att godkänna Twinning Agreement mellan 
Kristianstads kommun och Koszalin, 2004-05-19.
Twinning Agreement mellan Kristianstads kommun och Koszalin, 
2004-05-28.
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KS § 86

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2020/307 1.9.3

Beslut
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. § 6f socialtjänst-
lagen om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt 
enligt lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska 
det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige 
(statistik), till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter).

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2019, 23 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt SOL: 11 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 12 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 78.
Omsorgsnämndens beslut 2020-02-26 § 24.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-11.
Rapport ej verkställda beslut 2020-02-10.
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KS § 87

Medborgarförslag - Matavfallspåsar i affärerna att 
bära hem frukt och grönt i
Änr KS 2019/1293 1.2.2

Beslut
 Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att matavfalls-

påsarna som man ska sortera matavfall ska finnas i affärerna för att bära 
hem frukt och grönt i.

I yttrande daterat 2020-02-03 så instämmer Kristianstads renhållnings AB 
med att detta förslag är bra för miljön och arbetet med att minska använ-
dandet av plastpåsar i vårt samhälle. 

Att ställa ut en lastpall i en affär med hela buntar av renhållningens mat-
avfallspåsar är inte så bra vilket man fått erfara från andra renhållningsbo-
lag. 
Väldigt många påsar försvinner till andra ändamål än det som är tänkt. 

Att använda enstaka matavfallspåsar för att bära hem frukt och grönt är 
bra men kostnaden för dessa matavfallspåsar måste finansieras helt av 
matvarukedjan. Detta eftersom renhållningen inte får medfinansiera dessa 
matvarukedjor med de taxepengar som man får in i verksamheten. 

Kristianstads renhållnings AB har redan idag fått förfrågan från en stor 
matvarukedja om att använda matavfallspåsar istället för plastpåsar, vilket 
renhållningen är positiva till. Genom dialog har renhållningen förklarat 
vilken typ av matavfallspåse som de måste använda för att Kristianstad 
kommuns biogasanläggning fortfarande ska kunna producera och leverera 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kvalitetsgodkänd biogas och biogödsel. Renhållningen har också framfört 
vad man anser behöver finnas tryckt på påsen, som ex. en förklarande text 
hur påsen skall användas i butiken och i hemmet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 79.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-26.
Kristianstads renhållnings AB:s yttrande 2020-02-03.
Remiss 2020-01-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 20.
Medborgarförslag 2019-12-30.
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KS § 88

Medborgarförslag - Inför guidade båtturer på Helge å
Änr KS 2019/682 3.8.1

Beslut
 Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag att det bör finnas 

guidade båtturer för att göra Vattenriket mer tillgängligt för flera målgrup-
per och för att bättre kunna marknadsföra staden.

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling anser att båttrafik i Kristian-
stads Vattenrike är en viktig del i totalupplevelsen av Kristianstads kom-
mun som besöksmål. 

Kommunen har därför arbetat med att möjliggöra för båtturer med bryg-
gor, faktaunderlag för guidning, marknadsföring och liknande, sedan den 
första sightseeingverksamheten startade 1994. 

Det ligger inte i kommunens uppdrag att driva eller äga turbåtar, men 
sedan i augusti 2019 finns åter en entreprenör som bedriver sightseeing-
turer med båt i Vattenriket.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 80.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-24.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-05.
Remiss 2019-10-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 195.
Medborgarförslag 2019-06-20.
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KS § 89

Medborgarförslag - Flodbåt i Vattenriket
Änr KS 2018/1242 3.8.1

Beslut
 Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
 Arkelstorp föreslår i ett medborgarförslag att det bör 

finnas en flodbåt för rundturer i Vattenriket.

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling anser att båttrafik i Kristian-
stads Vattenrike är en viktig del i totalupplevelsen av Kristianstads kom-
mun som besöksmål. 

Kommunen har därför arbetat med att möjliggöra för båtturer med bryg-
gor, faktaunderlag för guidning, marknadsföring och liknande, sedan den 
första sightseeingverksamheten startade 1994. 

Det ligger inte i kommunens uppdrag att driva eller äga turbåtar, men 
sedan i augusti 2019 finns åter en entreprenör som bedriver sightseeing-
turer med båt i Vattenriket.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 81.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-02-24.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-04.
Remiss 2019-05-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-10 § 117.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 312.
Medborgarförslag 2018-11-21.
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KS § 90

Medborgarförslag - Inför stadsdelstämmor
Änr KS 2016/1030 

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren  Kristianstad föreslår i inlämnat medbor-
garförslag, 2016-10-26, att Kristianstads kommun inför stadsdelsstämmor. 

Kristianstads kommun har sedan mitten av 80-talet genomfört byastäm-
mor som sedermera har blivit dialogmöten runt om i kommunen.

Syftet med dialogmötena är att de ska fungera som ett närdemokrati-
projekt där kommunens ledande politiker möter ortsbefolkningen för att 
stämma av läget på orten och inhämta synpunkter på sådant som känns 
angeläget för var och en. 

När det gäller staden och stadsdelarna har kommunen från och med 2016 
har årligen arrangerat ”öppet rådhus”. Detta har setts som dialogmöte för 
medborgarna som bor i staden och i stadsdelarna. På ”öppet rådhus” är 
kommunstyrelsens politiker och kommunens samtliga förvaltningar och 
bolag representerade.

Inför dialogmötena som genomförs under mandatperioden 2019-2022 
beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att utveckla dialogmötena till 
att även gälla stadsdelen Näsby. Under 2019 och 2021 genomförs därför 
dialogmöte i Näsby. Utvärdering kommer att ske mandatperiodens dialog-
möten och ställning tas till att eventuellt utöka antalet stadsdelar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 82.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-27.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-03-05.
Remiss 2016-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 234.
Medborgarförslag 2016-10-26.
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KS § 91

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i 
anslutning till gågatorna
Änr KS 2017/1355 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson 
(SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande:

”Vi Sverigedemokrater inkom den 2017-12-12 med en motion som syftade 
till att Kristianstads kommun skulle utreda möjligheterna att sätt upp 
pollare i centrala Kristianstad.

Nämnden fattade vid ett extrainkallat sammanträde 2020-03-12 beslut om 
att låta installera

Pollare i den omfattning som var motionens intention.

Vi anser att beslutsordningen inte överensstämmer med praxis om att 
motioner ska behandlas innan själva innehållet i motionen.

Den styrande minoriteten har valt att inte skyndsamt behandla motionen 
och kom med eget förslag innan man behandlat denna motion.

Då vårt yrkande om att motionen skulle vinna bifall inte vann gehör väljer 
vi att reservera oss mot beslutet.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunsty-
relsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) med flera inkom till Kommunfullmäktige 
med en motion 2017-12-12 där de föreslår att Kristianstads kommun 
snarast utreder förutsättningarna och kostnaderna för att sätta upp pollare 
som hindrar obehörig trafik på gågatorna.

Tekniska nämnden gav 2019-08-29 § 77 tekniska förvaltningen i uppdrag 
att inkomma med en översiktlig analys av trafiksituationen i centrum. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram efterfrågad analys, Trafiksituationen 
centrum, vilken godkändes av nämnden 2019-10-24 § 95. I samband med 
godkännandet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett besluts-
underlag för ett eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder under år 
2020. Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, Trafiksi-
tuationen i centrum, Pollare i kombination med fasta hinder. Beslut togs i 
Tekniska nämnden 2020-02-27 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra föreslagna åtgärder under förutsättning att efterfrågade extra 
medel tillskjuts.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 105.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 40.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-04.
Trafiksituationen centrum - Pollare i kombination med fasta hinder 
2020-01-10.
Barnchecklista.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-11 § 178.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 106.
Tekniska nämndens beslut 2019-03-14 § 29.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-19.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 39.
Motion 2017-12-12.
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KS § 92

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid 
de större infarterna till gågatorna
Änr KS 2019/878 5.1.3

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD) Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi Sverigedemokrater inkom den 2017-12-12 med en motion som syftade 
till att Kristianstads kommun skulle utreda möjligheterna att sätt upp pollare 
i centrala Kristianstad.

Nämnden fattade vid ett extrainkallat sammanträde 2020-03-12 beslut om 
att låta installera

Pollare i den omfattning som var motionens intention.

Vi anser att beslutsordningen inte överensstämmer med praxis om att 
motioner ska behandlas innan själva innehållet i motionen.

Den styrande minoriteten har valt att inte skyndsamt behandla motionen 
och kom med eget förslag innan man behandlat denna motion.

Då vårt yrkande om att motionen skulle vinna bifall inte vann gehör väljer 
vi att reservera oss mot beslutet.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunsty-
relsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) med flera inkom till Kommunfullmäktige 
med en motion 2017-12-12 där de föreslår att Kristianstads kommun 
snarast utreder förutsättningarna och kostnaderna för att sätta upp pollare 
som hindrar obehörig trafik på gågatorna.

Tekniska nämnden gav 2019-08-29 § 77 tekniska förvaltningen i uppdrag 
att inkomma med en översiktlig analys av trafiksituationen i centrum. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram efterfrågad analys, Trafiksituationen 
centrum, vilken godkändes av nämnden 2019-10-24 § 95. I samband med 
godkännandet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett besluts-
underlag för ett eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder under år 
2020. Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, Trafik-
situationen i centrum, Pollare i kombination med fasta hinder. Beslut togs i 
Tekniska nämnden 2020-02-27 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra föreslagna åtgärder under förutsättning att efterfrågade extra 
medel tillskjuts.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 106.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 39.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Trafiksituationen centrum - Pollare i kombination med fasta hinder 
2020-01-10.
Barnchecklista.
Remiss 2020-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 184.
Motion 2019-08-29.
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KS § 93

Skjut på budgetprocessen till hösten
Änr KS 2020/468 1.2.6

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
Vi Sverigedemokrater gick med på att gå från höstbudget till junibudget då 
det enligt tjänstemännen är bättre att ta budgeten i juni än på hösten.

När detta beslut togs hade Corona-pandemin precis börjat och de ekonomiska 
konsekvenserna den skulle få för kommuner och regioner var då inte kända.

Nu är det känt att de ekonomiska konsekvenserna kommer bli stora samt 
att det kommer vara osäkert under en längre tid hur stora konsekvenserna 
blir. Därför har flera kommuner samt Region Skåne som normalt tar sin 
budget i juni redan fattat beslut om att flytta på budgeten till hösten för att 
undvika att behöva göra budgetprocessen två ggr i år eftersom det är högst 
sannolikt att det behöver tas tilläggsbudgeter i de flesta kommuner och 
regioner som tar sin budget i juni i år.

Vi vill understryka att vi tror det är bra att ha junibudget om det hade varit 
mer normala tider. Är det normala tider nästa år är vi för att budgeten tas i 
juni.
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Därför föreslår Sverigedemokraterna i Kristianstad att budgetprocessen 
ändras så att budgeten tas i höst istället för som beslutat i juni.

Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas initiativärende Skjuta på budgetprocessen till hösten 
2020-04-22.
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