
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2021-03-24 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-15:00. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 David Stenergard (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

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

 
Pierre Månsson(L) Dan Berger (S), §§ 47-59, 61-90 Anders Nilsson (SD), §§ 47-59, 

88 

 Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Henny Tillberg (L) istället 
för Kamilla Danielsson (L) 

Anders Svensson (S) istället för 
Dan Berger (S), § 60 

Dick Nystrand (SD) istället för 
Anders Nilsson (SD), §§ 60-87, 
89-90 

                   
Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Mikael Persson (V) 

 Jan Svensson (KD) Anders Svensson (S), §§ 47-59, 
61-90 

Fia Rosenstråle (SD), §§ 47-59, 
88 

         
                   

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Christer Nilsson, ordförande 
Åhus Hamn & Stuveri AB, § 47 

 
Fredrik Åsare, VD Åhus 
Hamn & Stuveri AB, § 47 

Qalinle Dayib (C), ordförande 
Tekniska nämnden, §§ 47, 88 

Martin Hallingström Skoglund 
(S), vice ordförande Tekniska 
nämnden, §§ 47, 88 

 
Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, §§ 47, 88 

Tommy Danielsson, 
förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
§ 47 

Fredrik Liedholm, 
miljöinspektör miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
§ 47 

 
Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör, §§ 47-59, 
88 

Johanna Juhlin, HR-direktör, § 50 Mattias Wirsén, HR-strateg, § 74 

 
Iréne Sjöklint, 
planeringsstrateg, § 75 

Ulrica Åkesson, enhetschef 
tekniska förvaltningen, § 88 

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare, § 88 

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 47-69, 72-90 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Pierre Månsson 

 
 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 24 mars 2021 kl. 09:00-15:00 

Rådhus Skåne rum 310/digitalt. 
Lunchpaus mellan 11:45-13:00. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Åhus Hamn och Stuveri AB 

10:00-10:20 Centrala reningsverket i Kristianstad 

2021/4 

 Arbetet med coronaviruset, covid-19 

10:30-10:35 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

10:35-10:50 Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i verksamheten 

 

4 Delgivningar 2021/12 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/9 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2021/10 

7 Årsredovisning 2020 2021/87 

8 Begäran om driftmedelsanslag från Tekniska nämnden för 
hundrastgård 

2020/1453 

9 Revidering av budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/284 

10 Strategisk färdplan 2021-2024 2020/1184 

11 Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 2021/369 
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Ärenden  

12 Ägardirektiv för C4 Energi AB 2021/358 

13 Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB 2021/370 

14 Revisionsrapport Granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 

2020/1443 

15 Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 januari – 31 
mars 2021 

2020/381 

16 Försäljning av Tegelpannan 2 2019/839 

17 Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1 2020/1335 

18 Exploateringsavtal Östermalms park 2020/234 

19 Markbyte Östermalms park 2020/234 

20 Planuppdrag för parkeringshus Ravelinen och Bastionen 2015/172 

21 Aktualitetsprövning av översiktsplan 2013 för 
Kristianstad kommun 

2021/326 

22 Friluftsplan för Kristianstad kommun 2021/332 

23 Marint naturreservat Kiviksbredan 2021/329 

24 Skogspolicy för Kristianstads kommun 2021/249 

25 Överenskommelse om med- och samfinansiering 
dubbelspår Skånebanan 

2021/205 

26 Arbetsordning med gränsdragningslista för utbyggnad av 
skyddsvallar 

2021/319 

27 Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 2021/318 

28 Uppdrag om molnplattform 2021/274 

29 Åtgärder vid stränder och naturområden sommaren 2021 2021/388 

30 Uppföljning 2020 – Strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

2020/997 

31 Utrymningsplan Kristianstads tätort 2021/105 

32 Verksamhetsberättelse - Arbetet med barnkonventionen 
2020 

2021/84 

33 Verksamhetsberättelse internationella aktiviteter 2020 2021/233 
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Ärenden  

34 Revidering av avgift för borgerlig vigsel 2019/752 

35 Nominering av vigselförrättare i Kristianstads kommun 2021/364 

36 Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut 2021/285 

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

2021/289 

38 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2021/14 

39 Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun 2020/658 

40 Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 2020/1387 

41 Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges 
sessionssal 

2016/1116 

42 Motion - Så kan staden och centrum utvecklas 2019/1006 

43 Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads 
kommun 

2020/702 

44 Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 2021/420 

45 Initiativärende angående den befintliga badhus- och 
gymfastigheten 

2021/444 

46 Frågor om Tekniska nämndens hantering av ramavtal 2021/445 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KS § 47 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Åhus Hamn & Stuveri AB informerar om verksamheten genom  
ordförande Christer Nilsson och VD Fredrik Åsare. 

 Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C), vice ordförande 
Martin Hallingström Skoglund (S) och tekniska förvaltningens förvalt-
ningschef informerar om centrala reningsverket i Kristianstad. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om det övergripande 
arbetet med coronaviruset, covid-19. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Tommy 
Danielsson och miljöinspektör Fredrik Liedholm informerar om verk-
samhetens arbete med coronaviruset, covid-19. 
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KS § 48 

Delgivningar 
Änr KS 2021/12 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/12 Hid 2021.1290 
Protokoll styrelsen Skåne Nordost 2021-02-04.
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KS § 49 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2021/9 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/9 Hid 2021.1986 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-02-09 — 2021-03-15.
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KS § 50 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2021/10 

Beslut 
 Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk  
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för februari 2021. 

HR-direktör Johanna Näslund lämnar information om kommunöver-
gripande uppföljning avseende medarbetare för februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021. 
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport februari 2021.
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KS § 51 

Årsredovisning 2020 
Änr KS 2021/87 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads  

kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020. 

 Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag  
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda  
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala  
befogenheterna. 

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för  
2020. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2020. 

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2020. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads  
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020. 

 Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag  
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda  
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kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala  
befogenheterna. 

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för  
2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 55. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Årsredovisning 2020. 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-03 § 15. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-09. 
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2020.
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KS § 52 

Begäran om driftmedelsanslag från Tekniska  
nämnden för hundrastgård 
Änr KS 2020/1453 

Beslut 
 Hänvisa förfrågan om extra driftmedelsanslag till budgetarbetet inför 

budget 2022. 

Reservationer 

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

”En enig teknisk nämnd (TN, 2020-12-17) har beslutat att hemställa om 
anslag hos Kommunstyrelsen för drift av en ny hundrastgård i centrala 
Kristianstad. I Kommunstyrelsens arbetsutskott och i Kommunstyrelsen 
fanns en majoritet för att bifalla den hemställan. Trots det bifölls ett av-
slagsyrkande av Kommunstyrelsen genom en propositionsordning fram-
ställd av Kommunstyrelsens ordförande som inte tog hänsyn till majori-
tetsförhållandet i frågan. I samband med tekniska problem i anslutning till 
att ärendet avhandlandes var vi inte tillräckligt uppmärksammade på 
denna omvända propositionsordning och beslutet klubbades med vetskap 
från Alliansstyrets sida om att det inte speglade majoritetens vilja. Ett 
sådant förfarande är inte acceptabelt.” 

Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson 
(SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S), Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-03-24  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Simonsson (SD) och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Pierre Månsson (L), Peter Johansson (M), David Stenergard (M), Ludvig 
Ceimertz (M), Henny Tillberg (L), Karl Gemfeldt (C) och Christina Borglund 
(KD) föreslår att hänvisa förfrågan om extra driftmedelsanslag till budget-
arbetet inför budget 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt med fleras förslag till beslut mot Anders Tells (S) 
med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Kristianstad har 2019-02-14 inkommit med ett 
initiativärende där det efterfrågas att tekniska förvaltningen utreder och 
presenterar ett förslag på en lämplig plats och utformning för en större 
hundrastgård belägen inom rimligt promenadavstånd från stadskärnan.   

Tekniska förvaltningen har analyserat olika placeringar av hundrastgårdar. 
Den plats som är bäst lämpad för ändamålet och föreslås är del av parken i 
närheten av korsningen Norra Kaserngatan/Östra Boulevarden direkt 
söder om Bastionen Konungen. 

Den totala kostnaden för etableringen beräknas till 150 000 kr och ryms 
inom tekniska förvaltningens budget. Hundrastgården föreslås uppföras 
snarast efter beslut om placering. Det krävs en ökning av förvaltningens 
driftbudget med 20 000 kronor per år med start år 2021, driftkostnaden 
består utav underhåll. För att möjliggöra underhållet krävs att Tekniska 
nämnden begär en utökning av förvaltningens driftbudget från Kommun-
styrelsen. 

Ärendet föreslås hänvisas till budgetprocessen för budget 2022. Detta då 
tydliga prioriteringar gjorts i arbetet med budget 2021 för att få en budget i 
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balans, dessutom behöver bedömningen av tilläggsanslag göras i ett hel-
hetsperspektiv och ställas emot andra prioriteringar i budgetarbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Tillskjuta extra driftmedelsanslag till Tekniska nämnden med 20 000 

kr/år med start år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 56. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-01-19. 
Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 142. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-24. 
Initiativärende – Större hundrastgård inom rimlig promenadavstånd från  
stadskärnan 2019-04-18 TN § 42.
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KS § 53 

Revidering av budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023 
Änr KS 2020/284 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr 

för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefi-
nansierade verksamheten enligt bilaga 1. 

Protokollsanteckningar 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”I ärendet redovisas att omprioritering av vissa investeringsmedel skett. I 
det sammanhanget borde det även ha prövats att omprioritera medel till 
upprustning av Huaröds friluftsbad.” 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar 
ifrån år 2020 till år 2021. Efter genomgång föreslås 168,2 mkr ombudgete-
ras, vilket innebär att investeringsbudgeten efter revidering fastställs till 
1 274,7 mkr. I ombudgeteringarna har en omprioritering av medel gjorts 
med 3,7 mkr till ombyggnad av spolplatta på Wendes. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den taxefi-
nansierade verksamheten enligt bilaga 1. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 57. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-04. 
Bilaga 1 - Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021.
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KS § 54 

Strategisk färdplan 2021-2024 
Änr KS 2020/1184 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta Strategisk färdplan 2021-2024. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvän-
diga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska 
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäk-
tige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024). 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att färdplanen saknar ett antal konkreta mål som i 
sak skulle säga något om det kommunen vill uppnå. De mål som finns med 
ger mest känslan av att vara de som enkelt går att mäta, inte de som skulle 
ge kunskap runt de kommunen vill uppnå. 

Bland de mål som saknas är följande de Vänsterpartiet ser som mest ange-
lägna: 

- Möjligheten att åka kollektivt till arbetet 

- Antal elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg 

- Antal invånare som utsatts för sexistiska kränkningar 

- Antal invånare som utsatts för rasistiska kränkningar 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens skolor och barnom-
sorg 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens omsorgsverksamhet 
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- Andel invånare som är nöjda med kommunens kulturverksamhet 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens infrastruktur” 

 

Sammanfattning 
Den 10 juni 2014 tog Kommunfullmäktige beslut om Kristianstad kom-
muns vision, ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre rubrikerna 
tillväxt, tanke och trivsel. En strategisk färdplan togs fram som gällde fram 
till och med år 2020. Arbetet med förslag till ny strategisk färdplan baserad 
på visionen påbörjades i början på år 2020 och fördröjdes något av covid-
19. 

Arbetet har genomförts i Kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk 
chefsgrupp och i den kvalitetsgrupp som tillskapades med möjlig represen-
tation för alla förvaltningar och bolag.  

Den koncernövergripande styrningen (benämns idag koncernövergripande 
styrkort) för respektive år ska baseras på den strategiska färdplanen och 
ingår i beslut om planeringsförutsättningar/budget för det aktuella året 
och ska innehålla: 

- Årliga mål för strategisk färdplan. 

- Årliga mål för medarbetarperspektivet. 

- Årliga ekonomiska mål. 

Uppföljning av den strategiska färdplanen 2021-2024 sker i delårsrapport 
och årsredovisning 

Under arbetets gång har utvärdering visat på utvecklingsbehov av styr-
ning- och ledningsmodell, rutiner, processer och dokument som gäller idag. 
Dessa behöver utvecklas med tydlig koppling till den strategiska färdpla-
nen för 2021-2024 och i förslaget ingår att kommunledningskontoret leder 
arbetet med att se över de ändringar som behövs. Förändringarna behövs 
för att säkerställa att den strategiska färdplanen får önskat genomslag i 
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hela koncernen, genom att göra arbetet transparent och lättarbetat, men 
också genom en tydlig uppföljningsstruktur. Fler punkter kan tillkomma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta Strategisk färdplan 2021-2024. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att göra nödvän-
diga förändringar för att säkerställa genomslaget av den strategiska 
färdplanen i hela koncernen (under förutsättning att Kommunfullmäk-
tige antar målen för strategisk färdplan 2021-2024). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 58. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Förslag till mål för strategisk färdplan.
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KS § 55 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Änr KS 2021/369 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att förslaget till ägardirektiv borde avslagits och 
styrelsen istället borde fått i uppdrag att avveckla den kommersiella flyg-
trafiken.” 

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och 
är i behov av uppdatering. 

Ändringarna består i flera delar som anpassas efter förändrade förutsätt-
ningar. Bland annat ändras att det är Kristianstads Kommunföretag AB som 
äger 91 % av aktierna i Kristianstads Airport istället för Kristianstads 
kommun. Mindre ändringar i syftet med ägandet finns med. Ett förtydli-
gande av miljöperspektivet är gjort, samt att begreppet utdelning har 
kompletterats med koncernbidrag, då dessa två for-mer för värdeöverfö-
ring som kan vara de som är aktuella.  

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolags-
ledningen. 
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Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där 
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 59. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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KS § 56 

Ägardirektiv för C4 Energi AB 
Änr KS 2021/358 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB 
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att bolaget borde ges rätt att konkurrera med övriga 
tjänsteleverantörer även i stadsnätet. 

Vi är positiva till uppmaningen att bolaget skall bygga ut fibernätet även 
när det enskilda projektet inte bedöms lönsamt. Dock menar vi att kostna-
den för dessa icke lönsamma projekt borde räknas av från avkastningskra-
vet. Med nuvarande skrivning riskerar en full utbyggnad av fibernätet att 
krocka med kravet på avkastning.” 

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2018 och är i behov 
av uppdatering.  

Förändringarna syftar främst till att uppdatera till nya förutsättningar, 
bland annat gällande fiberinfrastrukturen där C4 energi redan uppnått det 
tidigare målet om 95 %. Förslaget där är att följa den nationella bred-
bandsstrategin. Avkastningskravet förändras och föreslås följas upp på en 
rullande femårsperiod och där nivån sätts till 7 % (jämfört med 8 % varje 
enskilt år i tidigare ägardirektiv). Förändringen gör att C4 Energi kan se på 
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målet över tid istället för enskilda år, anpassningen av nivån är bedömd 
utifrån rimlig framtida avkastningsnivå. Begreppet utdelning har komplet-
terats med koncernbidrag, då dessa två former för värdeöverföring som 
kan vara de som är aktuella. 

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolags-
ledningen. 

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där 
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB 
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 60. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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KS § 57 

Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB 
Änr KS 2021/370 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB 

(KRAB). 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) gäller 
sedan 2017 och är i behov av uppdatering. 

Förändringarna syftar till att uppdatera efter aktuella förutsättningar och 
sätta nya mål och målnivåer för verksamhetens inriktning, till exempel 
ökad kund-nöjdhet, minskad mängd avfall samt minskat matsvinn.  

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolags-
ledningen. 

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där 
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB 
(KRAB). 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 61. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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KS § 58 

Revisionsrapport Granskning avseende delegation  
av beslutsrätt gällande upphandling 
Änr KS 2020/1443 

Beslut 
 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2021-03-05. 

 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads 
kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt 
gällande upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda 
nämnder säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive 
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut röran-
de upphandlingar. 

Efter genomförd granskning har revisionen bedömt att Kommunstyrelsen i 
allt väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom deras verk-
samhetsområde är lag- och ändamålsenligt.  

Revisionen lämnar inga rekommendationer till Kommunstyrelsen och 
därför föreslås inga åtgärder för Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2021-03-05. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 62. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-05. 
Missivbrev och revisionsrapport – Granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 2020-12-09.
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KS § 59 

Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 januari –  
31 mars 2021 
Änr KS 2020/381 

Beslut 
 I enlighet med regeringens stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 

50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 januari-31 mars 2021. 

 

Sammanfattning 
Regeringen fortsätter stödet till näringslivet med anledning av konsekven-
serna av pandemin covid-19. I det nu lanserade förslaget ingår bland annat 
möjlighet för hyresvärdar för erbjuda hyresnedsättningar på den fasta 
hyran under perioden 1 januari-31 mars för hyresgäster inom restaurang, 
hotell och sällanköpshandel och ger då hyresvärdar möjlighet att återsöka 
50% av denna summa. Stödet har utbetalats tidigare, våren 2020 och i 
samband med detta tog tekniska förvaltningen fram en lista med hyresgäs-
ter som kan komma i fråga för stödet, se bifogad lista. Den kan komma att 
utökas.  Förslaget är att stödet erbjuds med 50% av hyran varav kommu-
nen kan återsöka halva den kostanden. Kommunens kostnad för stödet 
med aktuell lista är cirka 150 tkr/mån.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att i enlighet med regeringens stödpa-
ket erbjuda hyresnedsättning till hyresgäster inom restaurang, hotell och 
sällanköpshandel i kommunala lokaler. Aktuell lista kan komma att utökas 
och hanteras inom ramen för Kommunstyrelsens beslut. Finansiering ur 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 I enlighet med regeringens stödpaket erbjuda hyresnedsättning med 

50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköpshandel i 
kommunala lokaler under perioden 1 januari-31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 83. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-09. 
Förteckning hyresgäster som kan vara aktuella för hyresrabatt.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 60 

Försäljning av Tegelpannan 2 
Änr KS 2019/839 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10, 

291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 
7.611.450 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2 
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tollo Linear AB, nedan Tollo, är intresserad av att förvärva fastigheten 
Kristianstad Tegelpannan 2 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. 
Företaget som bedriver sin verksamhet inom Vä småindustriområde är 
trångbodda och behöver bygga ut verksamheten och befintlig fastighet 
medger inte detta. 

Parterna är överens om att fastigheten Tegelpannan 2 på 27.678 m² är en 
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om  
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 7.611.450 kronor.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10, 
291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 
7.611.450 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Tegelpannan 2 
mellan Tollo Linear AB och Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 63. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2021-02-26. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.
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KS § 61 

Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1 
Änr KS 2020/1335 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorps-

vägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en kö-
peskilling om 7.053.750 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mel-
lan Estrids Service AB och Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Estrids Service AB är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad 
Skorstenen 1 med en areal på 25.650 kvm inom verksamhetsområdet Nya 
Ängamöllan. Priset för marken är på 275 kr/m², vilket ger en köpeskilling 
på 7.053.750 kr. 

Estrids Service AB ska bygga en verkstadsindustri och har tecknat ett 
hyreskontrakt med Bong som ska flytta hit sin verksamhet från söder. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorps-
vägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en kö-
peskilling om 7.053.750 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Skorstenen 1 mel-
lan Estrids Service AB och Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 64. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.
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KS § 62 

Exploateringsavtal Östermalms park 
Änr KS 2020/234 

Beslut 
 Godkänna exploateringsavtalet för detaljplanen för Östermalmspark. 

 Uppdra åt Tekniska nämnden att undanta fastigheterna Lasarettet 5  
och 7 från boendeparkeringssystemet från och med när parkerings- 
huset är invigt. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal i syfte att 
reglera genomförandet av detaljplanen för Östermalmspark. Avtalet regle-
rar att AB Kristianstadsbyggen ska svara för kommunens kostnader för 
iordningställande av allmänna anläggningar som beror på den nya detalj-
planen. Avtalet är det andra i ordningen då Kommunstyrelsen redan 2020-
04-03 godkände ett avtal i syfte att tidigt i processen projektera åtgärderna 
under tiden som detaljplanearbetet pågick. 

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

Eftersom AB Kristianstadsbyggen avser uppföra ett parkeringshus som ska 
täcka områdets parkeringsbehov föreslås också att fastigheterna Lasarettet 
5 och 7 undantas från boendeparkeringssystemet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna exploateringsavtalet för detaljplanen för Östermalmspark. 
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 Uppdra åt Tekniska nämnden att undanta fastigheterna Lasarettet 5  
och 7 från boendeparkeringssystemet från och med när parkerings- 
huset är invigt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 43. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-04. 
Exploateringsavtal undertecknat av motparten.
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KS § 63 

Markbyte Östermalms park 
Änr KS 2020/234 

Beslut 
 Godkänna avtalet om markbyte med AB Kristianstadsbyggen, varvid 

kommunen erhåller en mellanskillnad om 2 250 000 kronor. 

 

Sammanfattning 
I detaljplanen för Östermalmspark ombildas en del av kommunens gatufas-
tighet från allmän plats till kvartersmark och vice versa. Kommunlednings-
kontoret föreslår ett markbyte med AB Kristianstadsbyggen för att fastig-
hetsgränserna ska överensstämma med den ändrade detaljplanen. AB 
Kristianstadsbyggen erlägger 2 250 000 kronor i mellanskillnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avtalet om markbyte med AB Kristianstadsbyggen, varvid 

kommunen erhåller en mellanskillnad om 2 250 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 44. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-18. 
Överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av motparten. 
Orienteringskarta.
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KS § 64 

Planuppdrag för parkeringshus Ravelinen och  
Bastionen 
Änr KS 2015/172 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för 

parkeringshus, för del av fastigheten Bastionen 6, till en uppskattad 
kostnad om 350 000 kronor exklusive utredningar. Kostnaden belastar 
exploateringsbudgeten. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att det inom ramen för exploaterings-
projektet för Ravelinen och Bastionen tas fram en ny detaljplan för parke-
ringshus söder om vattentornet. Platsen har varit aktuellt sedan tidigare 
men det har framkommit att gällande plan inte medger bebyggelse i till-
räcklig höjd om fem våningar. Behovet av parkeringshuset är angeläget för 
att i möjligaste mån undvika markparkering i centrala staden. 

Byggnadsnämnden bör få i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan 
parallellt med detaljplanen för bostadsbebyggelse i området.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för 

parkeringshus, för del av fastigheten Bastionen 6, till en uppskattad 
kostnad om 350 000 kronor exklusive utredningar. Kostnaden belastar 
exploateringsbudgeten. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 65. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Översiktskarta.
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KS § 65 

Aktualitetsprövning av översiktsplan 2013 för  
Kristianstad kommun 
Änr KS 2021/326 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att pröva aktualiteten för översiktsplan 

2013 samt att uppdra åt Byggnadsnämnden att ge förslag på process, 
resursbehov, budget och tidplan. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att uppdra åt Byggnadsnämnden att pröva aktualite-
ten för översiktsplan 2013, inklusive vindbruksplanen, samt att uppdra åt 
Byggnadsnämnden att ge förslag på process, resursbehov, budget och 
tidplan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översikts-
planen är aktuell. Kristianstads kommuns översiktsplan (ÖP 2013) antogs 
av Kommunfullmäktige i mars 2013. Tillsammans med ÖP 2013 gäller 
fördjupningen för staden; Kristianstad växer, en stad i balans, (KF 2009-06-
09). Under förra mandatperioden (2014-2018) beslutade Kommunfullmäk-
tige att ÖP 2013 var aktuell medan fördjupningen för staden och delen som 
omfattar kusten inte var aktuell. Kust- och havsplanen antogs 2019-11-12 
av Kommunfullmäktige och ÄÖP Kristianstad stad beräknas att antas under 
hösten 2021. Dessutom har arbetet med en ändring av översiktsplanen för 
Åhus inletts under 2020. Kommunledningskontoret föreslår att Kommun-
styrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att pröva aktualiteten för 
”Översiktsplan 2013 Kristianstad kommun”. Vidare föreslås Byggnads-
nämnden lämna förslag på process, resursbehov, budget och tidplan för 
arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att pröva aktualiteten för översiktsplan 

2013 samt att uppdra åt Byggnadsnämnden att ge förslag på process, 
resursbehov, budget och tidplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 68. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
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KS § 66 

Friluftsplan för Kristianstad kommun 
Änr KS 2021/332 

Beslut 
 Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en friluftsplan, som 

ska hanteras som planeringsunderlag till bland annat översiktsplanen. 

 

Sammanfattning 
Kommunen har i flertalet dokument satt mål för att ta fram en förvalt-
ningsövergripande friluftsplan (miljömål för Kristianstads kommun 2016-
2020, grönplan 2019). En plan för friluftslivet går också väl ihop med flera 
mål i grönstrategi, strategisk färdplan och vision 2030.  

Friluftsplanen ska konkretisera vision, mål och strategier för friluftslivet. 
Friluftsplanen avser vidare att vara ett strategiskt dokument som ska 
fastställa kommunens centrala vilja, långsiktiga planering och prioritering-
ar för friluftslivet.  

Arbetet med att ta fram friluftsplanen leds av Kultur- och fritidsnämnden 
via kultur- och fritidsförvaltningen i nära samarbete med övriga kommuna-
la förvaltningar, berörda organisationer och allmänhet. Arbetet kommer 
huvudsakligen att pågå under 2021 för att ha ett färdigt förslag under 
slutet av året. Arbetet kommer att återrapporteras i styrgrupp för över-
siktsplanen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en friluftsplan, som 

ska hanteras som planeringsunderlag till bland annat översiktsplanen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 70. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Bilaga 1 Förstudie Friluftsplan för Kristianstads kommun.
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KS § 67 

Marint naturreservat Kiviksbredan 
Änr KS 2021/329 

Beslut 
 Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningar för 

reservatsbildning samt att ta fram förslag till reservatsbeslut och sköt-
selplan för det marina naturreservatet Kiviksbredan. 

 Kostnaden för framtagandet av underlag beräknas till 100 000 kr och 
finansieras genom Kommunstyrelsens medel för senare fördelning. 

 

Sammanfattning 
2019-11-12 antog Kommunfullmäktige Kristianstad kommuns Kust- och 
havsplan. Enligt planen ska kommunen verka för att områden med höga 
naturvärden som inte redan är skyddade kan säkras som kommunala eller 
statliga naturreservat. I planen refereras även till andra antagna mål vilka 
bland annat slår fast att Kristianstads kommun fram till år 2025 i genom-
snitt ska skydda minst ett naturområde vartannat år genom kommunal 
reservatsbildning och att marina områden med höga naturvärden ska 
skyddas senast år 2020.  

Kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
har under flera år arbetat aktivt för att öka kunskapen om miljön i Hanö-
bukten. Arbetet har bland annat bestått av provfisken, bottenfaunaunder-
sökningar samt videokarteringar av bottenmiljöerna. Undersökningarna 
har visat på höga värden i bland annat det område som kallas Kiviksbre-
dan. Värdena i området utgörs bland annat av en rik bottenvegetation som i 
sin tur skapar goda förutsättningar för såväl fisk som övrig fauna. Området 
är även ett viktigt övervintringsområde för bland annat alfågel. De nya 
kunskaperna har använts som utgångspunkt i Kust- och havsplanen där 
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området i vattenanvändningskartan har beteckningen ”Område där natur-
vårdsintressen ska prioriteras och möjligheten till reservatsbildning utre-
das”.  

För att uppfylla intentionerna i Kust- och havsplanen önskar nu kommun-
ledningskontoret få i uppdrag att reda ut förutsättningar och ta fram un-
derlag , i form av reservatsbeslut och skötselplan, för en sådan reservats-
bildning. 

Reservatsbildningen av Kiviksbredan syftar till att skydda området från 
exploatering och verksamhet som missgynnar de marina naturvärdena. 
Skydd genom naturreservatsbildning bedöms även bidra till att öka ekosy-
stemens resiliens mot negativa förändringar och störningar.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avsatt resurser i sin verksamhetsplan 
för att ta fram de underlag som behövs för reservatsbildningen. Vissa 
underlag har tagits fram tidigare inom ramen för externfinansierade pro-
jekt som drivits av miljö-och hälsoskyddsavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningar för 

reservatsbildning samt att ta fram förslag till reservatsbeslut och sköt-
selplan för det marina naturreservatet Kiviksbredan. 

 Kostnaden för framtagandet av underlag beräknas till 100 000 kr och 
finansieras genom Kommunstyrelsens medel för senare fördelning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 69. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05.
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KS § 68 

Skogspolicy för Kristianstads kommun 
Änr KS 2021/249 

Beslut 
 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag på en 

skogspolicy för Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun äger och förvaltar såväl öppen mark som skogs-
mark. I dagsläget sköts större delar av skogsinnehavet med fokus på pro-
duktion, med inslag av naturvård och rekreation. Det saknas idag övergri-
pande riktlinjer för hur kommunens skogsinnehav ska förvaltas utifrån 
sina olika värden och intressen. 

Kristianstads kommun behöver ta fram en skogspolicy som tydliggör hur 
de kommunägda skogarna ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt 
utifrån sina olika värden och intressen. Skogspolicyn är ett första steg och 
så småningom bör också en policy för övrigt markinnehav tas fram och 
inarbetas i en total policy för kommunens markinnehav. 

Mark- och exploateringsenheten och biosfärenheten har tillsammans arbe-
tat fram ett projektdirektiv för en kommunal skogspolicy för Kristianstads 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag på en 

skogspolicy för Kristianstads kommun. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 84. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Karta skogsinnehav. 
Projektdirektiv Skogspolicy v.0.4, 2020-11-23.
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KS § 69 

Förslag till överenskommelse om med- och  
samfinansiering dubbelspår Skånebanan 
Änr KS 2021/205 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbel-

spår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfull-
mäktige godkänner avsiktsförklaringen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är en av landets mest 
belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till 
dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad 
tågtrafik. Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra 
och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som 
koppling till en framtida höghastighetsjärnväg via noden Hässleholm.  

En utbyggnad av dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm är kost-
nads-beräknad till 1,9 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skå-
nebanan mellan Kristianstad och Hässleholm till dubbelspår avser Region 
Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Häss-
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leholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor 
vardera. 

Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett 
medfinansieringsavtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbel-
spår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna avsiktsförklaringen under förutsättning att Kommunfull-
mäktige godkänner avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 82. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-12. 
Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering dubbelspår Skånebanan 
Kristianstad-Hässleholm, TRV 2021/19015.
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KS § 70 

Arbetsordning med gränsdragningslista för utbyggnad  
av skyddsvallar 
Änr KS 2021/319 

Beslut 
 Upphäv den tidigare arbetsordningen med gränsdragningslista från  

2015. 

 Anta bilagd arbetsordning med gränsdragningslista för utbyggnad av  
skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-24 § 15 beslut angående organisation 
för skydd mot högvatten med en arbetsordning och gränsdragningslista 
mellan kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen. 

Sedan dess har reglementen för bland annat Kommunstyrelsen, Tekniska 
nämnden och Byggnadsnämnden uppdaterats och innehåller ansvar angå-
ende skyddsvallar. 

Kommunstyrelsen antog 2021-01-27 ett planeringsdokument, plan för 
utbyggnad av skyddsvallar, som utarbetats av en projektgrupp med repre-
sentanter från kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen utarbetades med beaktande av 
för samhällsbyggandet strategiska dokument och utgör på så sätt en del av 
en helhet som tillsammans beskriver hur staden kan utvecklas och skyddas 
mot höga flöden i Helge å och högre havsvattennivåer.  

Den föreslagna arbetsordningen svarar upp mot förordningen (2014:214) 
om dammsäkerhet och beskriver organisation med befattningar och an-
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svarsfördelning, leveranser, beslut och beslutsnivåer samt gränsdragningar 
för arbeten med utbyggnad och förvaltning av skyddsvallar i Kristianstads 
kommun. 

Den föreslagna arbetsordningen följer ansvaren enligt de beslutade regle-
mentena för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden. 

Den föreslagna arbetsordningen med gränsdragningslista tydliggör ledning 
och styrning genom att arbetsordningen anger besluts- och organisations-
nivåer med uppdrag och ansvar. Handlingen ger också exempel på leveran-
ser och vilken nivå som beslutar respektive effektuerar beslut. Arbetsord-
ningen föreslår vidare att styrgruppen (Kommunstyrelsens arbetsutskott) 
har delegation att besluta om åtgärder som bidrar till lägre livscykelkost-
nad och där investeringskostnaderna bedöms överstiga 10 mkr. På mot-
svarande sätts föreslås att dammsäkerhetsansvarig har delegation att fatta 
beslut om åtgärder upp till 10 mkr samt att projektchefen har delegation 
upp till 5 mkr för åtgärder som bidrar till lägre livscykelkostnader. 

Gränsdragningslistan är indelad i skeden och aktiviteter och tydliggör 
vilken förvaltning som ansvarar för ledning respektive stöd för att leverera 
aktiviteterna. Gränsdragningslistan visar också vilken typ av beslut som 
fattas av dammsäkerhetsansvarig respektive dammägaren. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Upphäv den tidigare arbetsordningen med gränsdragningslista från  

2015. 

 Anta bilagd arbetsordning med gränsdragningslista för utbyggnad av  
skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 72. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
Arbetsordning för utbyggnad av skyddsvallar med gränsdragningslista, 
daterat 2021-03-01.
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KS § 71 

Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 
Änr KS 2021/318 

Beslut 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga  

bygg-handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen,  
Bomgatan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen  
inklusive tidiga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att anta, plan för utbyggnad av 
skyddsvallar, som ett planeringsunderlag. Kommunstyrelsen gav i samma 
beslut kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra föreslagna inle-
dande arbeten, och att projektera Hammarslundsvallen, Norra- och Södra 
Hedentorpsvallen, Långebro-Bomgatan som utgör fördjupad dammsäker-
hetsutvärderingsobjekt i vallutbyggnadsplanen samt Alevägsvallen. Kom-
munstyrelsen beslutade också att kommunledningskontoret ska återkom-
ma med underlag för beslut om att starta entreprenadarbeten för projekte-
rade skyddsvallar. Målet är att bygghandlingar och underlag för beslut om 
entreprenadstart ska vara klart så att entreprenadarbetena för respektive 
skyddsvall kan startas år: 

2023 för Hammarslundsvallen 

2025 för Norra Hedentorpsvallen 

2027 för Bomgatan – Långebro 

2030 för Södra Hedentorpsvallen 
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2032 för Alevägsvallen 

Projektdirektivet innehåller uppgifter om vad som ska göras angående de 
fem skyddsvallarna, anger exempel på leveranser med tidsförhållanden 
samt att kostnaderna för att ta fram bygghandlingar bedöms uppgå till 57 
mkr.  

Enligt reglementet ansvarar Tekniska nämnden för upphandling och ent-
reprenadarbeten när det gäller skyddsvallar. Kostnader för framtagande av 
förfrågningsunderlag med mera ingår i de bedömda kostnaderna för entre-
prenadarbetena i plan för utbyggnad av skyddsvallar och redovisas i bilaga 
3 Kostnadssammanställning.  

Förslag på entreprenadkontrakt med bland annat tidplan och kostnads-
sammanställning, kommer att ingå i underlag för beslut om att starta ent-
reprenadarbeten. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga  

bygg-handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen,  
Bomgatan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen  
inklusive tidiga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 73. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
Kommunledningskontorets förslag på projektdirektiv 2021-03-01 för fas 
ett enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar.
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KS § 72 

Uppdrag om molnplattform 
Änr KS 2021/274 

Beslut 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att införa en ny molnplattform 

för datorarbetsplatstjänsten i Kristianstads kommun enligt detta för-
slag. 

 Budgetkompensera Kommunstyrelsen för ökade licenskostnader i 
samband med införandet år 2021, totalt 2,7 mkr. Medel tas ifrån Kom-
munstyrelsens anslag för senare fördelning. 

 Inarbeta licenskostnader för år 2022 och framåt (totalt 2,1 mkr) i 
arbetet med budget 2022. 

 

Sammanfattning 
Sedan hösten 2020 har en förstudie pågått med syftet att utreda behov och 
möjligheter för Kristianstads kommun att införa en mer modern plattform 
för datorarbetsplatstjänsten.  

Målbilden i uppdraget har varit att undersöka följande behov:  

- ökade möjligheter att arbeta mer flexibelt och med ökad mobilitet 

- förbättrade möjligheter till åtkomst och delning av information via 
flera olika typer av enheter 

- förbättrade samarbetsmöjligheter, exempelvis vad gäller gemen-
samma samarbetsytor samt avseende kommunikation och digitala 
möten 

- ökad pålitlighet och tillgänglighet 
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Utredningen visar på en stor efterfrågan av fortsatt digitalisering i våra 
verksamheter och en mer modern och effektiv plattform för datorarbets-
platstjänsten. Vid beaktande av både teknik, funktioner, användarperspek-
tiv och kompetens föreslås att Kristianstads kommun övergår till M365 
med Teams som plattform. Även det osäkra rättsläget rörande molntjäns-
ter har beaktats i samband med detta ställningstagande, och för att hantera 
detta kommer en risk och konsekvensanalys, informationsklassning samt 
regelverk för användarna tas fram om hur sekretessklassad och känslig 
information ska hanteras. 

Ekonomiskt innebär förslaget ökade licenskostnader för förvaltningarna 
inom Kristianstads kommun. Dels en ökad, temporär, övergångskostnad 
under år 2021 då övergången genomförs, samt dels en annan ökad kostnad 
åren därefter, det vill säga från och med år 2022, och framåt. 

Även om licenskostnaderna totalt sett ökar så innebär en övergång till 
M365 nya möjligheter till effektivare arbetssätt, vilket i sin tur kan leda till 
kostnadsbesparingar. Dessa är svåra att estimera i förväg, men bör följas 
upp efterhand.  

Ovanstående beräkningar är baserade på nuvarande avtalspriser (2020). 
Kostnadskalkylen är genomförd och avstämd tillsammans med represen-
tanter från samtliga förvaltningar, och baseras på uppskattningar varför en 
viss osäkerhet finns. Avstämning mot utfall bör därför ske löpande och i 
samband med de årliga budgetprocesserna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att införa en ny molnplattform 

för datorarbetsplatstjänsten i Kristianstads kommun enligt detta för-
slag. 

 Budgetkompensera Kommunstyrelsen för ökade licenskostnader i 
samband med införandet år 2021, totalt 2,7 mkr. Medel tas ifrån Kom-
munstyrelsens anslag för senare fördelning. 

 Inarbeta licenskostnader för år 2022 och framåt (totalt 2,1 mkr) i 
arbetet med budget 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 74. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-24.
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KS § 73 

Åtgärder vid stränder och naturområden sommaren 
2021 
Änr KS 2021/388 

Beslut 
 Ur Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning avsätta 150 tkr till 

åtgärder vid stränder och naturområden sommaren 2021. 

 

Sammanfattning 
2020 såg vi ett kraftigt ökat besökstryck i våra naturområden och på våra 
stränder med anledning av pandemin och att många valde hemester.  Det 
är glädjande att vi har så många fina områden som människor i och utanför 
vår kommun vill besöka för avkoppling och rekreation. Vi bedömer att 
detta mönster kommer fortsätta sommaren 2021.  

Detta ställer krav på oss att samordna och förstärka våra resurser för att 
det ska vara rent, fint och tryggt och för att underlätta för våra medborgare 
och tillresta besökare att upprätthålla de restriktioner pandemin medför.  

Kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag att samordna kommu-
nens insatser i samverkan med övriga berörda förvaltningar för ett scena-
rio med stora mängder besökare på våra stränder och i våra naturområden.  

Tekniska förvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Räddningstjänsten 
och Kommunledningskontoret har gjort en planering med utgångspunkt i; 
rena och städade besöksplatser, trygga besöksplatser och kommunikation.  
Skräpplockning kommer genomföras av 150 feriearbetare under ledning av 
7 handledare. Större delen av kostnaden för detta täcks inom befintliga 
budgetar men utökning av handledare, transporter och arbetskläder till-
kommer med 90 tkr. 
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Utökad rondering av besöksmål och stränder enligt schema till en kostnad 
om 60 tkr. 

Kommunikationsinsatser med målen; 

- Alla hittar informationen. 

- Besökare jämnare fördelade över besöksmålen. 

- Rena och fina badplatser och naturområden. 

- Bilar parkerar på parkeringsplatser. 

- Skön och trygg stämning på Täppetstranden. 

- Ryms inom befintliga budgetar.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Ur Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning avsätta 150 tkr till 

åtgärder vid stränder och naturområden sommaren 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-14. 
Om stränder och naturområden 2021. 
Barnkonsekvensanalys - Åtgärder vid stränder och naturområden sommaren  
2021, 2021-03-19. 
Ordförandeuppdrag stränder och naturområden 2021-03-09.
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KS § 74 

Uppföljning 2020 – Strategisk utvecklingsplan för  
jämställdhetsintegrering 
Änr KS 2020/997 

Beslut 
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för jäm-

ställdhetsintegrering för 2020. 

 

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 aktivt arbete. 
Det har skett en utveckling inom några perspektiv samtidigt har ingen 
försämring skett utan snarare har arbetet bibehållits på tidigare nivå. Detta 
får ses som positivt med tanke på att inte samma fokus och resurser har 
kunnat läggas på jämställdhetsarbetet under 2020 med anledning av den 
pågående pandemin.  

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

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

ställdhetsintegrering för 2020. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 47. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2021-02-16. 
Uppföljning strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020 -  
Kommunövergripande sammanställning, 2021-02-16. 
Barnkonsekvensanalys, 2021-02-16.
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KS § 75 

Utrymningsplan Kristianstads tätort 
Änr KS 2021/105 

Beslut 
 Anta utrymningsplan för Kristianstads tätort. 

 Uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta fram utrymningspla-
ner för den egna verksamheten utifrån den övergripande utrymnings-
planen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram kommunikationsplan 
enligt kapitlet information i utrymningsplanen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram plan för logistik vid 
utrymning utifrån övergripande utrymningsplan. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i styrdokument krisberedskap för perioden 2019 
– 2022 fattat beslut om att en plan för storskalig evakuering ska tas fram.  

Utrymningsplanen tar hänsyn till risker definierade i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap samt riskinventering knuten till handlingsprogram enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.  

Utrymningsplanen är inte anpassad till utrymning under höjd beredskap 
eller krig, men kan utgöra ett planeringsunderlag för det arbetet.  

Samtliga förvaltningar och bolag måste för att utrymning av kommunal 
verksamhet ska kunna genomföras ta fram egna verksamhetsanpassade 
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utrymningsplaner. Detta arbete ska samordnas av Avdelningen för skydd 
och säkerhet och berör olika förvaltningar och bolag olika mycket. 

Logistik vid utrymning kräver myndighetssamverkan med både regionala 
och centrala myndigheter. Arbetet kräver resurssättning från aktörer som 
kommunen inte styr över, vilket innebär att detta arbete måste göras inom 
ramen för redan etablerade samverkansorgan.  

I ärendet har samråd skett med Räddningstjänsten och strategisk chefs-
grupp informerades 2021-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta utrymningsplan för Kristianstads tätort. 

 Uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta fram utrymningspla-
ner för den egna verksamheten utifrån den övergripande utrymnings-
planen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram kommunikationsplan 
enligt kapitlet information i utrymningsplanen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram plan för logistik vid 
utrymning utifrån övergripande utrymningsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 38. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-26. 
Utrymningsplan för Kristianstads tätort
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KS § 76 

Verksamhetsberättelse - Arbetet med barn-
konventionen 2020 
Änr KS 2021/84 

Beslut 
 Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering 

av Tekniska nämndens och Räddningsnämndens redovisning av arbe-
tet med barnkonventionen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningskon-
toret för komplettering av Tekniska nämndens och Räddningsnämndens 
redovisning av arbetet med barnkonventionen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-01-14 § 8 Handlingsplan för arbetet med 
barnkonventionen i Kristianstads kommun 2020-2022. Handlingsplanen 
ersatte den tidigare antagna handlingsplanen för 2019 och utgår från den 
reviderade genomförandestrategin av Barnkonventionen i Kristianstads 
kommun som antogs av Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 153, och syftar till 
att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete i Kristianstads 
kommun. 

Handlingsplanen omfattar de som är verksamma inom Kristianstads kom-
mun, både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och 
bolag. Den består av tre delmål: kunskap, delaktighet och barnrättsper-
spektiv.  
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Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att säkerställa 
att arbetet genomförs och följs upp, vilket redovisas i denna verksamhets-
berättelse. 

Kommunens förvaltningar och bolag har redogjort för sitt arbete genom att 
svara på ett underlag, utskickad av kommunledningskontoret. 

Sammanställningen av dessa svar utgör verksamhetsberättelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 
Verksamhetsberättelse – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020. 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2020-2022. 
Barnkonsekvensanalys – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020.
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KS § 77 

Verksamhetsberättelse internationella aktiviteter 
2020 
Änr KS 2021/233 

Beslut 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen sammanfattar de övergripande internationella 
aktiviteter som skett i kommunledningskontorets regi under verksamhets-
året 2020 samt de EU-projekt som kommunens förvaltningar deltagit i. 
Några aktiviteter har inbegripit styrelse –och arbetsgruppsarbete i Greater 
Copenhagen Committee samt avslut med vänorterna Koszalin och Siauliai. 

Under 2020 har kommunens förvaltningar deltagit i sammanlagt tio EU- 
projekt och erhållit 5,6 miljoner kronor genom EU:s finansierings-
intrument. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 76. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
Verksamhetsberättelse – internationella aktiviteter 2020. 
Bilaga till verksamhetsberättelse.
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KS § 78 

Revidering av avgift för borgerlig vigsel 
Änr KS 2019/752 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun 

enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en 
administrativ avgift på 350 kronor ut.  

 Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01. 

 Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10  
§ 285. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel 
enligt förslag att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr. Un-
der hösten 2018 lyftes frågan av kommunens dåvarande vigselförrättare, 
om att göra en förnyad översyn av kommunens avgift för borgerlig vigsel. 
Kommunledningskontoret har under 2020 utrett frågan och i samband 
med utredningen även omvärldsbevakat samt tittat på gällande lagstiftning 
inom området. Utifrån utredningen föreslås nu en reviderad avgift enligt 
följande. 

Vid bokning av vigsel i Kristianstads kommuns regi tas en administrativ 
avgift av 350 kronor ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen 
avgift tas om ut vigsel avbokas mer än 2 veckor innan, vid senare avbok-
ning faktureras avgiften. 
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Tidigare beslutad avgift om 1000 kronor vid vigsel utanför Rådhus Skåne 
tas bort. 

Vigselförrättarna Kristianstads kommun har ställt sig bakom förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun 
enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en 
administrativ avgift på 350 kronor ut.  

 Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01. 

 Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10  
§ 285. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 75. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.
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KS § 79 

Nominering av vigselförrättare i Kristianstads kommun 
Änr KS 2021/364 

Beslut 
 Föreslå Länsstyrelsen Skåne att förordna Peter Isacson som vigselför-

rättare i Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår att Peter Isacson förordnas som vigselförrät-
tare i Kristianstads kommun. 

Förslag till Kommunstyrelsen 
 Föreslå Länsstyrelsen Skåne att förordna Peter Isacson som vigselför-

rättare i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10.
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KS § 80 

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr KS 2021/285 

Beslut 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
alnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7 
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 51. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 39. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29. 
Barnkonsekvensanalys 2021-02-02. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31.
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KS § 81 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2021/289 

Beslut 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § Socialtjänstla-
gen 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 (sta-
tistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (indi-
vidbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader och 9 
beslut med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 77. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 22. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05. 
Lista med personuppgifter.
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KS § 82 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2021/14 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnads-
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska 
nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt icke besluta-
de medborgarförslag. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndar-
nämnden har inga medborgarförslag att redovisa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 78. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Förteckning över obesvarade motioner 2021-02-25. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2021-02-25. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2021-03-04. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 7. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under beredning under perioden 2020-08-13—2021-01-11, 2021-01-11. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 17. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
Barnkonsekvensanalys 2021-01-04. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbild-
ningsnämnden 2021-01-04. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 45. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-28. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 20. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-01-28 § 5. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 27. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-02-05. 
Räddningsnämndens ordförandes beslut 2021-03-02 § 2. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18. 
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Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-01-28 § 6. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,  
2021-01-05. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden, 
2021-01-05. 
Överförmyndarnämndens beslut 2021-02-18 § 8. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.
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KS § 83 

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun 
Änr KS 2020/658 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Sammanfattning 
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges 
bästa cykelkommun. Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår: 

- Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om 
cykling ska bli den bästa cykelkommunen i landet. 

- Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikpla-
nen, både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruk-
tur. 

- Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investe-
ringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och 
klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.  

Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis 
är vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelga-
raget fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafik-
verket bland annat för säkra skolvägar och för cykelvägar.  

Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till 
cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bland annat åtgärder i 
Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reduce-
rats varför åtgärder i Trafikplanen inte kommer att genomföras i den ut-
sträckning som planerats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 52. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 
Remiss 2020-07-07. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 83. 
Motion 2020-06-05.
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KS § 84 

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 
Änr KS 2020/1387 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå motionen. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på re-
miss om den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rö-
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rande uppdatering av kommunens gällande vindbruksplan. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns 
ett behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av vind-
bruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens 
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringen av 
kommunens översiktsplanering, ett arbete som måste göras inom den 
nuvarande mandatperioden och som ska startas upp inom kort. l samband 
med detta måste syftet och inriktningen med en uppdatering också tydlig-
göras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-10 § 51. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 44. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Remiss 2020-12-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 274. 
Motion 2020-12-03.
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KS § 85 

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfull-
mäktiges sessionssal 
Änr KS 2016/1116 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå motionen. 

Reservationer 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Dick Nystrand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Dick Nystrand (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Carl Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) föreslår i motion att Kommunfullmäktige ska föreslås 
besluta att omgående avlägsna EU-flaggan från Kommunfullmäktiges ses-
sionssal, komplettera den svenska flaggan med den skånska flaggan, alter-
nativt att komplettera den svenska flaggan med Kristianstads vapensköld. 
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EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas 
enande och identitet i en vidare mening. EU-flaggan föreställer en cirkel av 
tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, solidari-
tet och harmoni bland Europas folk. Europarådet som försvarar de mänsk-
liga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen valde 1955 motivet 
som sin symbol. Europarådet uppmuntrade sedan de nya EU-
institutionerna att använda samma flagga. Europaparlamentet beslutade 
1983 att man skulle börja använda Europarådets flagga, och 1985 antog 
EU:s stats- och regeringschefer flaggan som EU:s officiella emblem (dåva-
rande Europeiska gemenskaperna). 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträden finns i sessionssalen den svenska 
flaggan och EU-flaggan. På sammanträdesdagarna flaggas det framför 
Rådhus Skåne på Stora Torg enligt regler för flaggning med den svenska 
flaggan, EU-flaggan och kommunens flagga. Riksdagen har i sin plenisal EU-
flaggan. 

Kommunfullmäktiges presidium finner ingen anledning att föreslå Kom-
munfullmäktige att ta bort EU-flaggan och ersätta den med skånska flaggan 
eller kommunens flagga i sessionssalen vid Kommunfullmäktiges samman-
träden. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 79. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-02. 
Remiss 2017-01-13. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 265. 
Motion 2016-11-15.
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KS § 86 

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas 
Änr KS 2019/1006 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 De i motionen anförda punkterna kommer fortsatt beaktas i pågående 

projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående projekt och 
verksamheter. 

 Motionen anses därmed vara besvarad. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Martin Hallingström Skoglund (S), 
Fredrik Winberg och Therese Larsson Sturesson (S) föreslår i en motion att 
ett antal punkter ska arbetas in som prioriterade områden i budget- och 
planarbete under mandatperioden för att utveckla staden och centrum. 

Många av punkterna arbetas det redan med genom projekt ”En levande 
stadskärna”, som Kommunstyrelsen fattade beslut om i mars 2019, och 
som löper över tre år. En levande stadskärna är ett visionsprojekt med 
syfte att ta fram en övergripande handlingsplan för att öka förutsättningar-
na för en levande och attraktiv stadskärna också i framtiden. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 De i motionen anförda punkterna kommer fortsatt beaktas i pågående 
projektet En levande stadskärna samt i övriga pågående projekt och 
verksamheter. 

 Motionen anses därmed vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 80. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-29. 
Remiss 2019-11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 226. 
Handlingsplan Attraktivare Kristianstad (Purple Flag). 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens rapport – Levande stadskärna 
De offentliga rummen – möjligheter och behov Underlag till handlingsplan.
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KS § 87 

Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/702 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att 
ett avtal om idéburet offentligt  partnerskap mellan Koncensus och Kristi-
anstad kommun tecknas. 

För närvarande pågår ett arbete med framtagande av sådant förslag till 
avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-03-24  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbetet innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då det 
är klart att presenteras för Omsorgsnämnden med förslag till beslut.  

För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för 
perioden 2021-2022. 

Förvaltningen föreslår Omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån 
ovan beskrivning av pågående arbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 81. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 28. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Remiss 2020-07-02. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 85. 
Motion 2020-06-17.
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KS § 88 

Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 
Änr KS 2021/420 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12 

kr/timme. 

 Ny parkeringszon, max två timmars parkering. 

 TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 
2021-05-01—2022-04-30. 

Protokollsanteckningar 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där 
vi föreslår att kunna erbjuda fri parkering i 2 timmar med P-Skiva på Tivo-
ligatan, Västra Vallgatan och Östra Vallgatan. 

Vi menar att vårt förslag mycket väl kan kombineras med taxa på andra 
parkeringsytor än ovan vilket också underlättar att jämföra vilket parke-
ringssystem som är bäst för såväl handeln som för bilisterna.” 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att förslaget borde avslagits i sin helhet. Centrum-
handeln har inget behov av fler korta parkeringar som bara ökar mängden 
bilar i omlopp utan snarare fler bilfria och lugna gator där folk kan vistas.” 
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Sammanfattning 
Inom befintlig parkeringszon, TAXA A (12 kr/timme) finns både två-
timmars, fyra-timmars och nio-timmars parkering. Förslaget är en ny taxa 
inom zonen avseende de gator och torg med två-timmars parkering.  

Tekniska nämnden föreslår därför en ny parkeringstaxa, TAXA E, Timme 1: 
1 kr/timme, Timme 2: 12 kr/timme. Vidare föreslås en ny parkeringszon 
enligt nedanstående kartunderlag vilken motsvarar området med två-
timmars parkering i innerstan samt att TAXA E ska gälla i den nya föreslag-
na parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01 – 2022-04-30.  

Från 2022-05-01 föreslås den nya zonen återgå till TAXA A.  

Kostnader hänförliga till ändringen och intäktsbortfallet redovisas som en 
budgetavvikelse hos tekniska nämnden under gällande tidsperiod. 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12 
kr/timme. 

 Ny parkeringszon, max två timmars parkering. 

 TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 
2021-05-01—2022-04-30. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-03-16 § 2. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-16.
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KS § 89 

Initiativärende angående den befintliga badhus- och 
gymfastigheten 
Änr KS 2021/444 

Beslut 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna framför följande: 

”Tivolibadet stängs runt halvårsskiftet 2022. 

Det är dags nu att påbörja en utredning om den befintliga badhusbyggna-
den och befintlig gymbyggnad. I vilket skick är fastigheterna? Går hela eller 
delar av byggnaderna att använda? Vilka användningsområden är i så fall 
lämpliga att utreda om byggnaderna är i skick att använda? I första hand 
ska naturligtvis byggnader i gott skick användas. 

Vi föreslår därför att: 

1. Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en statusbedömning av 
hela den befintliga badhus- och gymfastigheten, inkl. bedömning 
om det finns behov av någon miljömässig sanering. Statusbedöm-
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ningen ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 30 novem-
ber 2021. 

2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjliga an-
vändningsområden om hela eller delar av fastigheten är i ett sådant 
skick att de kan användas. Svar på utredningen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen senast den 30/5 2022.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende – 2021-03-24.
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KS § 90 

Frågor om Tekniska nämndens hantering av ramavtal 
Änr KS 2021/445 

Anders Tell (S) framför att Socialdemokraterna har frågor om Tekniska 
nämndens hantering av ramavtal med anledning av i Kristianstadsbladet 
uppmärksammade händelser. 

Ordföranden svarar att Tekniska nämnden ska återkomma till Kommun-
styrelsens arbetsutskott med information om hanteringen av ramavtal. 
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