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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 29 september 2021 kl. 09:00-15:00, 

Rådhus Skåne sessionssalen. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Kristianstads renhållnings AB 

10:00-10:45 C4 Energi AB 

10:45-11:05 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
 reningsverket 

2021/4 

4 Delgivningar 2021/12 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/9 

6 Delårsrapport januari-augusti 2021 2021/1153 

7 Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Åhus 
brandstation 

2021/1048 

8 Extra föreningsstöd med anledning av covid-19 2021/1202 

9 Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp 2021/1056 

10 Förvärv av del av Öllsjö 8:27 2016/1219 

11 Försäljning av Hagtornen 2 2019/1292 

12 Utökad parkering Ällingavägen 2021/1106 

13 Markupplåtelseavtal - SEKRETESS 2021/1167 

14 Detaljplan för delar av Härlöv 50:27, 50:53 och 50:54 2017/1137 



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

15 Granskningsyttrande avseende ändring av översiktsplan 
för Kristianstads stad 

2015/1077 

16 Strandfodring Äspet och Täppet 2020/1086 

17 Diplomering som Fairtrade City 2021/103 

18 Valdistriktsindelning inför valet 2022 2021/1141 

19 Valkretsindelning inför valet 2022 2021/1142 

20 Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för 
arbetsmarknadsåtgärder 2021 

2021/1164 

21 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering 2021/574 

22 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2022 2021/1070 

23 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2021/14 

24 Medborgarförslag - Riv gamla fängelset och placera 
badhuset här 

2018/246 

25 Medborgarförslag - En gång- och cykelväg eller bro över 
Helge å parallellt eller tillsammans med E22 

2019/287 

26 Medborgarförslag - Cykelväg söder om Hammarsjön 
Kristianstad-Åhus 

2021/94 

27 Medborgarförslag - Gång och cykelbro över motorvägen i 
Öllsjö 

2021/149 

28 Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med Bostad 
först för våldsutsatta 

2021/532 

29 Initiativärende - Aktiv styrgrupp för Agenda 2030 2021/1315 

30 Initiativärende - Förebyggande åtgärder för trygghet och 
en bättre arbetsmiljö 

2021/1316 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KS § 204 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

• Kristianstads renhållnings AB informerar om verksamheten genom 
ordförande Jesper Persson (M), vice ordförande Lars Olsson (S) och VD 
Johan Karlsvärd. 

• C4 Energi AB informerar om verksamheten genom vice ordförande 
Anna Lena Fantenberg (S), VD Göran Thessén och ekonomichef Per-Ola 
Hörnmark. 

• Tekniska nämndens vice ordförande Martin Hallingström Skoglund (S), 
tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Källström och avdel-
ningschef Christer Nothnagl informerar om projektet för om- och till-
byggnad av centrala reningsverket kvartal tre. 
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KS § 205 

Delgivningar 
Änr KS 2021/12 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/270 Hid 2021.5741 
Förteckning över tillsatta tjänster på kommunledningskontoret från mars 
till juni 2021. 
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KS § 206 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2021/9 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/9 Hid 2021.5742 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-08-17 — 2021-09-20. 
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KS § 207 

Delårsrapport januari-augusti 2021 
Änr KS 2021/1153 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2021. 

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• Avslå Arbete och välfärdsnämndens äskande om 11 miljoner kronor. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Först och främst skall det sägas att detta är ett mycket udda år. Det tapp i 
den nationella ekonomin som många prognosinstitut trodde skulle komma 
har inte blivit verklighet och istället står nu kommunen med drygt 116 
miljoner mer i skatteintäkter än någon av oss kunde ana. Till detta kommer 
en hel del andra effekter från pandemin där några sparar kommuner peng-
ar och annat kostar. Sammantaget står vi nu efter augusti månad med ett 
ytterligare överskott på 225 miljoner. 

Dock finns ett undantag och det gäller arbete- och välfärdsnämnden som 
signalerar att en kombination av covid, ökat social utsatthet och sänkt 
etableringsersättning gör att de inte klarar budget utan äskar 11 miljoner 
extra. En summa som inte ens uppgår till 5 % av de extra intäkter kommu-
nen fått under året. Utifrån de signaler som finns i kommunen med ökad 
ekonomisk utsatthet, social isolering och risk för ett uppdämt behov av 
insatser mot våld i nära relationer är detta en summa som Vänsterpartiet 
menar är oerhört angelägen att bevilja. 
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Att i detta läge avslå arbete- och välfärdsnämndens äskande om 11 miljo-
ner är både småsint och kontraproduktivt.” 

 

Sammanfattning 
Delårsresultat för perioden januari till och med augusti 2021 uppgår till  
+ 405,7 mkr. Resultatprognosen för helåret beräknas till +307,9 mkr (in-
klusive vatten och avlopp), vilket är 224,9 mkr högre än budgeterat och 
34,0 mkr lägre än delårsresultatet i bokslutet för år 2020. 

Nämnder, styrelser och bolag har lämnat delårsrapporter i enlighet med 
lämnade direktiv.  

Detta är första gången den nya strategiska färdplanen 2021-2024 följs upp. 
Den beslutades i april 2021 och därmed har den ännu inte fullt genomslag, 
framtida uppföljningar kommer ha mer fokus på att följa upp den strate-
giska färdplanen, med fokus på hela koncernen. 

Uppföljning i bilagd delårsrapport har skett mot styrkorten med de mål och 
indikatorer som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till 
avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna 
åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas 
under respektive nämndsavsnitt. 

Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts-/prognos-
underlaget i nämnderna före rapportering till kommunledningskontoret, är 
direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsled-
ning och nämndpresidium. 

Under året har ett antal beslut tagits av kommunstyrelsen som gäller åt-
gärder kopplat till covid-19. Dessa åtgärder blir vid vissa tillfällen avvikel-
ser hos en nämnd. Dessa avvikelser är utelämnade ifrån kravet om att 
genomföra åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

Arbete och väldfärdsnämnden äskar tilläggsanslag på 11 miljoner kronor 
för att kunna finansiera verksamhet under 2021. Nämnden har presenterat 
analys och åtgärder för en ekonomi i balans på kommunstyrelsens arbets-
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utskotts sammanträde 22 september 2021. Om nya uppdrag delas ut under 
året så förändras de ekonomiska ramarna i vissa fall till följd av det. I övri-
ga fall, likt detta, hänvisas till de beslutade ramarna för budgetåret och 
eventuella framtida ändringar hänvisas till den ordinarie budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 
prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2021. 

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• Avslå Arbete och välfärdsnämndens äskande om 11 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 213. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
Delårsrapport januari-augusti 2021. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-06-29 § 143. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-17. 
Arbete och välfärdsförvaltningens analys och handlingsplan för budget i  
balans 2021, 2021-06-10. 
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KS § 208 

Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av 
Åhus brandstation 
Änr KS 2021/1048 

Beslut 
• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 

projektet Åhus Brandstation om- och tillbyggnad. 

• Bevilja budgetreglering till 8,0 mkr. 

• Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos räddnings-
nämnden med anledning av ombyggnationen. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr. 

Åhus Brandstation är projekterad för att uppfylla konceptet ”friska brand-
män”. Det blir uppdelat i rena & smutsiga zoner, nya tvättstugor byggs med 
barriärtvättmaskin, flöden optimeras och all hantering av larmställ etc. 
sker så att spridning av farliga partiklar minimeras. Det är även en publik 
del som tillgänglighetsanpassas, hygienutrymmen tillskapas för alla och 
spolhallen förlängs för att kunna tvätta brandbilar på plats. 

Ärendet togs upp i SLOK 2021-03-05 att budgetreglering krävs från 7,0 
mkr till 7,8 mkr enligt kalkyl i förstudierapport. Tidigare har det varit känt 
att mark & grundvatten är förorenat med PFAS (omnämnt i media), om-
fattning och läge avseende marken har dock varit oklar. Besked från Miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen är att massorna är kontaminerade vilket 
innebär att höjd tas i budget för extra saneringskostnader om 0,2 mkr.   
Kostnadsbedömningen för projektet baseras på framtagna systemhand-
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lingar avseende om- och tillbyggnaden. Den bedömda kostnaden uppgår till 
8,0 mkr och överstiger därmed den beslutade budgeten i den långsiktiga 
investeringsplanen. 

Projektet är planerat att påbörjas januari 2022 och vara färdigställt januari 
2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 

projektet Åhus Brandstation om- och tillbyggnad. 

• Bevilja budgetreglering till 8,0 mkr. 

• Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos räddnings-
nämnden med anledning av ombyggnationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 214. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-16. 
Tekniska nämndens beslut 2021-06-24. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-26. 
Räddningsnämndens protokoll 2019-04-10. 
Formulär igångsättningstillstånd 2021-05-26. 
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KS § 209 

Extra föreningsstöd med anledning av covid-19 
Änr KS 2021/1202 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till föreningar med barn- 

och ungdomsverksamhet utbetala ett förstärkt kommunalt aktivitets-
stöd för 2021 med 3 mkr. Bidraget fördelas till föreningar som ansökt 
om och erhållit kommunalt aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda 
höst 2020 och vår 2021, enligt samma princip som beslutats i kultur- 
och fritidsnämnden för dessa två olika perioder. 

• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till föreningsdrivna an-
läggningar utbetala ett förstärkt driftbidrag med 4 mkr. Bidraget förde-
las enligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetal-
ning av bidragsdel 1, av driftbidraget under 2021. 

• Avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd, bidrag utbetalas efter ansöknings-
förfarande. 

• Utge extra bidrag till byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av 
ursprungsbidrag för 2021, total summa 0,5 mkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att betala ett förstärkt drift-
bidrag på 1 mkr till Kristianstads Fritidsgårdsforum för att möjliggöra 
ett ökat öppethållande. 

• Finansiering av ovanstående 11,5 mkr sker genom omfördelning av 
kommunstyrelsens ofördelade anslag. 

 

Sammanfattning 
Föreningslivet har drabbats kraftigt av Corona-pandemin, både verksam-
hetsmässigt och ekonomiskt. Kommunledningskontoret föreslår därför 
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förstärkning av bidrag till föreningslivet inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2021 – kommunalt aktivitetsstöd, 3 mkr, och driftbi-
drag, 2 mkr. Utöver detta föreslås ett särskilt krisstöd, 3 mkr, samt att 
kommunledningskontorets stöd 2021 till byggnadsföreningar stärks, 
445 315 kr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till föreningar med barn- 

och ungdomsverksamhet utbetala ett förstärkt kommunalt aktivitets-
stöd för 2021 med 3 mkr. Bidraget fördelas till föreningar som ansökt 
om och erhållit kommunalt aktivitetsstöd för aktiviteter genomförda 
höst 2020 och vår 2021, enligt samma princip som beslutats i kultur- 
och fritidsnämnden för dessa två olika perioder. 

• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till föreningsdrivna an-
läggningar utbetala ett förstärkt driftbidrag med 4 mkr. Bidraget förde-
las enligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetal-
ning av bidragsdel 1, av driftbidraget under 2021. 

• Avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd, bidrag utbetalas efter ansöknings-
förfarande. 

• Utge extra bidrag till byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av 
ursprungsbidrag för 2021, total summa 0,5 mkr. 

• Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att betala ett förstärkt drift-
bidrag på 1 mkr till Kristianstads Fritidsgårdsforum för att möjliggöra 
ett ökat öppethållande. 

• Finansiering av ovanstående 11,5 mkr sker genom omfördelning av 
kommunstyrelsens ofördelade anslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 216. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-14. 
Rutin krisstöd till föreningar med anledning av Corona-pandemin. 
Förteckning bidragsberättigade byggnadsföreningar. 
Barnkonsekvensanalys. 
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KS § 210 

Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp 
Änr KS 2021/1056 

Beslut 
• Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2021-08-16 som svar på revisionens uppföljning av trygga 
köp. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen svarar på Revisionens uppföljning - Trygga köp. Kom-
munstyrelsen delar revisionsrapportens slutsatser. Förvaltningen gör ett 
tillägg till revisionsrapportens bedömning om sannolikt otillåten di-
rektupphandling. 

Kommunstyrelsen delar revisionsrapportens slutsatser.  

Vad gäller revisionsfrågan ”Finns det avtal med leverantören som gäller 
under 2020?” framgår av revisionsrapporten att för ett av de granskade 
avtalen (drift av omsorgsboendet Amalia) finns ett ”glapp” mellan två avtal 
då giltigt avtal saknas. Även denna iakttagelse delas men följande tillägg 
görs angående be-dömning om att det sannolikt rör sig om en otillåten 
direktupphandling.  I tjänsteutlåtande (Änr ON 2018/282 8.7.1) till Om-
sorgsnämnden framgår att driftstarten för bland annat Amalia föreslås 
senareläggas till 2019-09-01 på grund av oväntat lång handläggningstid för 
tillståndsprövning hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). I beslut 
(Änr ON 2018/282 8.7.1) framgår att Omsorgsnämnden beslutar att drift-
start för Amalia senareläggs till 1 september 2019. Frågan har ej blivit 
rättsligt prövad men de tjänster som utförts under ti-den då avtal saknats 
som revisionsrapporten bedömer som sannolikt en otillåten direktupp-
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handling skulle kunna vara en tillåten direktupphandling med hänvisning 
till 15 kap. 3 § och 4 kap. 5 § tredje stycket Lag om offentlig upphandling 
(2007:1091). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2021-08-16 som svar på revisionens uppföljning av trygga 
köp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 217. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-16. 
Missiv Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp 2021-06-16. 
Revisionsrapport Uppföljning – Trygga köp, 2021-06-16. 
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KS § 211 

Förvärv av del av Öllsjö 8:27 
Änr KS 2016/1219 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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KS § 212 

Försäljning av Hagtornen 2 
Änr KS 2019/1292 

Beslut 
• Försälja fastigheten Kristianstad Hagtornen 2 till AB Allön för en köpe-

skilling om 1.942.800 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
AB Allön har inkommit med önskemål om att förvärva cirka 2.000 kvm 
mark i Åhus för att möjliggöra ett gruppboende enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Parterna har enats om att fastigheten Kristianstad Hagtornen 2 med en 
areal om 2.015 kvm är lämplig för ändamålet. Köpeskillingen för fastighe-
ten är 1.942.800 kronor. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag på köpekontrakt som har 
godkänts av AB Allön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Försälja fastigheten Kristianstad Hagtornen 2 till AB Allön för en kö-

peskilling om 1.942.800 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-18 § 189. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-03. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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KS § 213 

Utökad parkering Ällingavägen 
Änr KS 2021/1106 

Beslut 
• Uppdra åt Tekniska nämnden att bygga ut befintlig parkering enligt 

figur 1 i denna tjänsteskrivelse. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa genomförande av 
rubricerat ärende. Finansiering sker genom omfördelning av kommun-
styrelsens investeringsbudget. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Björket är ett uppskattat promenad-, förbindelse, motions- och friluftsom-
råde för kommunens invånare. Det finns önskemål från allmänheten om att 
tillskapa fler parkeringsplatser i närheten av Björket för att kunna få bättre 
tillgång till skogsområdet.  

En lämplig plats för att tillskapa dessa parkeringsplatser skulle kunna vara 
inom fastigheten Kristianstad 5:50. I dagsläget finns det 7 parkeringsplat-
ser och genom viss utökning av hårdgjord yta samt omdisponering av 
parkeringsplatserna går det att få in ytterligare ca 20 parkeringsplatser, se 
figur 1 nedan. Den tillkommande parkeringsytan uppgår till uppskatt-
ningsvis ca 250 m2. 

Kostnaden för denna åtgärd uppgår till 165 000 – 200 000 kr. Budget för  
åtgärden bör sättas till 200 000 kr. Finansiering sker genom omfördelning 
av kommunstyrelsens investeringsbudget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt Tekniska nämnden att bygga ut befintlig parkering enligt  

figur 1 i denna tjänsteskrivelse. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa genomförande av 
rubricerat ärende. Finansiering sker genom omfördelning av kommun-
styrelsens investeringsbudget. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 218. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-30. 
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KS § 215 

Detaljplan för delar av Härlöv 50:27, 50:53 och  
50:54 
Änr KS 2017/1137 

Beslut 
• Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligen att detalj-

planelägga aktuellt område i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2021-08-30. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunen äger mark i anslutning till Härlövs handelsområde som ej 
omfattas av detaljplan, se bilagd översiktskarta. Området  undantogs från 
tidigare plan-läggning på grund av Härlövs bytomt, fornlämning 
L1990:916.  

Kommunledningskontoret därefter låtit utföra en fördjupad arkeologisk 
förundersökning år 2020 och det har konstaterats att det krävs ytterligare 
arkeologiska utredningar inom området om kommunen önskar gå vidare 
med en exploatering av området. Det arkeologiska arbetet kan dock inte 
påbörjas förrän detaljplanearbetet har kommit igång. Det arkeologiska 
intresset för området är högt. Länsstyrelsen har meddelat att de kommer 
att tillämpa ett  anbuds-förande då kostnaderna beräknas överstiga minst 
20 prisbasbelopp (952.000:-).  
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På grund av områdets attraktivitet och strategiska läge, anser kommunled-
ningskontoret att byggnadsnämnden bör ges i uppdrag att i detaljplan 
pröva möjligheten att exploatera område för handel och centrumbebyggel-
se. 

Kostnaderna för detaljplanen har beräknats till en miljon kronor vilket 
inkluderar utredningskostnader. Härutöver tillkommer kostnader för 
arkeologiska undersökningar på en uppskattad kostnad till 1.1 miljoner. 
Samtliga kostnader för detaljplanens genomförande ska belasta exploate-
ringsbudgeten för projekt 18940 – Härlöv 50:27 m fl Olof Mohlins väg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligen att detalj-

planelägga aktuellt område i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2021-08-30. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 220. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-30. 
Översiktskarta. 
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KS § 216 

Granskningsyttrande avseende ändring av  
översiktsplan för Kristianstads stad 
Änr KS 2015/1077 

Beslut 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtan-

de daterat 2021-09-13. 

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 kommunstyrelsen borde bifallet socialdemokra-
ternas yrkande innebärande en strykning av möjligheten att anlägga en 
vägförbindelse mellan Barbackaområdet och Härlövsängaleden ska strykas 
ur förslaget till ändrad översiktsplan för staden Kristianstad. 

Vänsterpartiet menar också att översiktsplanen skulle vunnit på att använ-
da sig av grönytefaktor som analysinstrument istället för det trubbigare 
grönyta i procent av staden. Bland annat tappas den stora vikten av stora 
träd och buskar inne i staden.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att möjligheten att anlägga en vägförbindelse mellan 
Barbackaområdet och Härlövsängaleden ska strykas ur förslaget till ändrad 
översiktsplan för staden Kristianstad. 
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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 
Byggnadsnämnden har beslutat om granskning för ”Ändring av översikts-
plan för Kristianstad stad, daterad 2021-03-30. Detta innebär en ändring 
av den fördjupade översiktsplanen ”Kristianstad växer, 2009” samt den 
kommunövergripande ”Översiktsplanen för Kristianstad kommun, 2013”.  
Syftet med planförslaget är att konkretisera kommunens viljeriktning för 
mark- och vattenanvändningen för Kristianstad stad.  

Kommunledningskontoret anser att Kristianstad kommun med detta plan-
förslag för staden Kristianstad ges bra möjligheter att utvecklas på ett 
hållbart sätt. Förslaget är ambitiöst med tyngdpunkt på hållbarhet där det 
är ett återkommande tema för översiktsplanens förutsättningar, utmaning-
ar, strategier och riktlinjer.  Attraktionskraften som vattnet medför ger en 
hög livskvalitet i staden och planeringsförutsättningar för stadsutveck-
lingsmöjligheter finns.  

Planförslaget omfattar tidsperspektivet fram till år 2037 med utblick mot 
2050 (16 år, 4 mandatperioder). Utifrån de utmaningar som har lokalise-
rats i planarbetet så har tre stadsbyggnadsmål arbetats fram; Stad för alla, 
Attraktiv stad och Grönblå stad. Målen är vägledande för arbetet med 
Kristianstad stads utveckling fram till planperiodens slut. Granskningsför-
slaget redovisar femton strategier för hur kommunen ska arbeta med den 
fysiska miljön. I planförslaget finns även nulägesbeskrivning, utvecklings-
strategi och markanvändningskarta samt fördjupning av de ingående nio 
delområdena för staden.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtan-

de daterat 2021-09-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 221. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-13. 
Ändring av Översiktsplan för Kristianstad stad, BN 15-1977. 
Bilaga A - Biosfärenhetens synpunkter på ÄÖP för Kristianstad stad, 
2021-08-17. 
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KS § 217 

Strandfodring Äspet och Täppet 
Änr KS 2020/1086 

Beslut 
• Kommunen ska gå vidare med tillståndsprocessen för strandfodring vid 

de två lokalerna. 

• Finansiering sker genom omfördelning med 0,8 mkr till kommunled-
ningskontoret ifrån kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel, 
där särskilda medel finns avsatta för strandfordring enligt beslut om 
budget 2021. Tidigare beslut i ärendet har angett att belopp för kom-
mande år ska inarbetas i budget för år 2022 och framåt. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar alltjämt att det finns så pass stora frågetecken kring 
strandfordring att ärendet inte borde ha bifallits. I nu föreliggande under-
lag nämns bland annat risken för flora och fauna vid kusten och de förlus-
ter av biologisk mångfald samt generell biomassa vid havsbotten där san-
den sugs upp. Utöver miljöaspekterna kommer en kostnad som nu ökat till 
24 miljoner över en tioårsperiod. 

Noteras bör också att i inget av de föreslagna fallen uppstår en stabil strand 
utan detta blir för kommunen ett evighetsprojekt. 

Vänsterpartiet anser att kommunen i första hand borde inleda försök med 
plantering av ålgräsängar för att på naturlig väg stabilisera kustlinjen och 
om detta inte skulle fungera är det dags att inleda en utredning om förut-
sättningarna för en ordnad reträtt för att bevara den naturliga sandstran-
den.” 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-21 om att inarbeta 2,1 miljoner 
kronor till att utreda strandfodring med marin sand vid södra Äspet och 
södra Täppet. Under våren har en konsult utrett hur sandutläggning vid de 
två lokalerna skulle kunna gå till. Konsulten har tagit fram två designförslag 
för Täppet och tre för Äspet inklusive grova kostnadsuppskattningar för 
genomförandeskedet.  

Konsulten ger i sin utredning rekommendationer kring vilka förslag som är 
mest fördelaktiga utifrån ett kusthydrauliskt och resurseffektivt perspek-
tiv. Kustgruppens bedömning, ifall kommunen väljer att fortsätta med 
strandfodring, är att följa konsultens rekommendationer. Nästa steg skulle 
i så fall vara att upphandla en processledare, som håller i arbetet med att ta 
fram erforderliga undersökningar och material samt tillståndsprocessen 
enligt miljöbalken och kontinentalsockellagen. 

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om kommunen ska gå vidare med 
strandfodringsprocessen utifrån föreliggande underlag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunen ska gå vidare med tillståndsprocessen för strandfodring vid 

de två lokalerna. 

• Finansiering sker genom omfördelning med 0,8 mkr till kommunled-
ningskontoret ifrån kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel, 
där särskilda medel finns avsatta för strandfordring enligt beslut om 
budget 2021. Tidigare beslut i ärendet har angett att belopp för kom-
mande år ska inarbetas i budget för år 2022 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 223 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
SWECO Rapport Utformning av strandfodringar. 
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KS § 218 

Diplomering som Fairtrade City 
Änr KS 2021/103 

Beslut 
• Omdiplomera Kristianstads kommun som Fairtrade City.  

• Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska arbetet med upphand-
ling och inköp inom Fairtrade City. 

• Kommunstyrelsen får en utökad driftram på 50 000 kr, så länge Fairt-
rade City-diplomeringen gäller. Tas ifrån kommunstyrelsens ofördelade 
medel. 

Reservationer 

Christina Borglund (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följan-
de: 

”Kristdemokraterna yrkade på avslag i enlighet med tidigare ställningsta-
gande samt reserverar sig mot beslutet att omdiplomera Kristianstad 
kommun som Fairtrade city.” 

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Dick Nystrand (SD) och 
Fia Rosenstråle (SD) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Sverigedemokraterna i Kristianstad reserverar sig mot beslutet att omdi-
plomera Kristianstads kommun som Fairtrade City. 

Vi yrkade på alternativ 2 i tjänsteutlåtandet, som innebär att Kristianstads 
kommun ska avsluta arbetet med Fairtrade City och därmed tillgängliggöra 
resurser till andra områden inom hållbarhetsarbetet.  

Syftet med Fairtrade kan till synes vara positiv utifrån många aspekter, 
men det finns också andra uppfattningar om effekten av detta koncept. 

Om en jordbrukare i ett utvecklingsland blir Fairtrade-licensierad så gäller 
vissa regler när det kommer till minipriser och organisation. 
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Kravet är småskaliga jordbruk och den enskilde jordbrukaren får ett garan-
terat pris för sina varor. I praktiken motverkar detta utvecklingen av effek-
tivare och mer högteknologiskaska maskinjordbruk som skulle hjälpa den 
inhemska marknaden i form av höjd export om istället fri handel tillämpas 
som alternativ. I Praktiken hjälper inte Fairtrade de fattigaste bönderna 
som inte har råd att införskaffa en Fairtrade-licens. På marknader som får 
vara fria fungerar konkurrensen och omläggning till en mer lönsam och 
effektiv produktion kan uppnås vilket gynnar tillväxten och motverkar 
fattigdom. 

Vi tror att det finns bättre verktyg än Fairtrade för att arbeta mot mål 12 
och 17 inom agenda 2030 och anser inte heller att kommunen ska bidra till 
den starka politiska kopplingen mellan Faitrade-LO och Socialdemokrater-
na.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Dick Nystrand (SD) och 
Fia Rosenstråle (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt alterna-
tiv två i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Christina Borglund (KD) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
Carl Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och Christina 
Borglunds (KD) förslag till beslut mot varandra och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-02-17 § 43 i enlighet med beslutet 
från 2020-12-16 § 246 om att utreda frågan angående diplomering inom 
Fairtrade City. Kommunledningskontorets och utvecklingsenhetens håll-
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barhetsgrupp har genomfört utvärderingen utifrån det sammanhållna 
strategiska arbetet med hållbarhetsfrågorna, där värde och medborgarnyt-
ta med diplomeringen presenteras. Resultatet är sammanställt i en rapport.  

Enligt beslut kommunstyrelsen 2021-06-23 återremitterades ärendet till 
kommunledningskontoret som gjort ändringar i tjänsteutlåtandet efter 
dialog med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

År 2013 fick Agenda 21 i uppdrag att leda Fairtrade City-arbetet och Kristi-
anstads kommun har varit Fairtrade City-diplomerad sedan 2015. Ansvaret 
för arbetet har legat på miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Fördelarna med att vara en Fairtrade City är kommunen tar ansvar för att 
dess inköp inte leder till brott mot mänskliga rättigheter samt följer princi-
perna för rättvis handel. Det är även ett verktyg för att arbeta mot mål 12 
och 17 inom Agenda 2030 samt för att skapa medborgarengagemang. Då 
Fairtradelivsmedel fokuserar på kolonialvaror konkurrerar dessa inte med 
närproducerade varor. 

Avgiften för diplomering är baserad på invånarantal i given kommun. För 
Kristianstad ligger den på 20 000 kr/år. Utöver diplomeringskostnaden 
kan merkostnader tillkomma. Sedan tidigare har Miljö- och hälsoskydds-
nämnden budgeterat 50 000 kr per år till arbetet med Fairtrade City. 

Kommunledningskontoret anser att Kristianstads kommun ska omdiplo-
meras som Fairtrade City för att säkerställa efterlevnad av principerna med 
rättvis handel som på ett tydligt sätt kopplar an till Agenda 2030. Kom-
munstyrelsen ansvarar för det strategiska arbetet med upphandling och 
inköp inom Fairtrade City och får en utökad driftram på 50 000 kr, så länge 
Fairtrade City-diplomeringen gäller. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Omdiplomera Kristianstads kommun som Fairtrade City.  

• Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska arbetet med upphand-
ling och inköp inom Fairtrade City. 
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• Kommunstyrelsen får en utökad driftram på 50 000 kr, så länge Fairt-
rade City-diplomeringen gäller. Tas ifrån kommunstyrelsens ofördelade 
medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 226. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 171. 
Utredningsrapport Fairtrade City. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 § 43. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-10. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 26. 
Initiativärende S – Diplomering som Fairtrade City 2021-01-27. 
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KS § 219 

Valdistriktsindelning inför valet 2022 
Änr KS 2021/1141 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Föreslå länsstyrelsen att fastställa valdistriktsindelning enligt följande: 

- Nuvarande valdistrikt Kulltorp-Sommarlust (distriktskod 
12900111) och Österäng (distriktskod 12900114). 

Valdistrikt Kulltorp-Sommarlust delas till två, Kulltorp respektive 
Sommarlust. Norra delen från valdistrikt Österäng flyttar till Kull-
torp.  

- Nuvarande valdistrikt Träne-Djurröd (distriktskod 
12900402), Skepparslöv (distriktskod 12900601), Vä (di-
striktskod 12900702) och Köpinge (distriktskod 12900803). 

En del av valdistrikt Skepparslöv flyttar till valdistrikt Träne-
Djurröd. Resterande område namnändras till Öllsjö. En del av valdi-
strikt Vä ingår i detta område. Område Nöbbelöv flyttar från valdi-
strikt Vä till valdistrikt Köpinge. Resterande område omfattas av 
valdistrikt Vä. Inget nytt valdistrikt tillkommer. 

- Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet Norra (distriktskod 
12901506), Åhus Äspet-Yngsjö (distriktskod 12901504) och 
Vittskövle-Maglehem (distriktskod 12903001). 

Åhus Äspet Norra delas. Den norra delen ges namnet Åhus Äspet. 
Den södra delen går ihop med valdistrikten Åhus Äspet-Yngsjö och 
Vittskövle-Maglehem. Detta valdistrikt får namnet Yngsjö-
Vittskövle-Maglehem. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Inför nästa års val 2022 föreslår kommunledningskontoret att nuvarande 
valdistrikt Kulltorp-Sommarlust, Österäng, Skepparslöv och Vä justeras 
eftersom antalet röstberättigade i dagsläget är över 2 000 stycken. 

Åhus Äspet Norra delas för att skapa en rationell utformning och med 
anledning av topografin. 

Kommunledningskontoret har till Kommunstyrelsen tagit fram en ny ver-
sion av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande då det har uppmärk-
sammats att benämningen Åhus Täppet Norra använts istället för det rätta 
Åhus Äspet Norra. I förslag till beslut och i Valnämndens beslut har korrekt 
benämning Åhus Äspet Norra använts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Föreslå länsstyrelsen att fastställa valdistriktsindelning enligt följande: 

- Nuvarande valdistrikt Kulltorp-Sommarlust (distriktskod 
12900111) och Österäng (distriktskod 12900114). 
Valdistrikt Kulltorp-Sommarlust delas till två, Kulltorp respektive 
Sommarlust. Norra delen från valdistrikt Österäng flyttar till Kull-
torp.  

- Nuvarande valdistrikt Träne-Djurröd (distriktskod 
12900402), Skepparslöv (distriktskod 12900601), Vä (di-
striktskod 12900702) och Köpinge (distriktskod 12900803). 
En del av valdistrikt Skepparslöv flyttar till valdistrikt Träne-
Djurröd. Resterande område namnändras till Öllsjö. En del av valdi-
strikt Vä ingår i detta område. Område Nöbbelöv flyttar från valdi-
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strikt Vä till valdistrikt Köpinge. Resterande område omfattas av 
valdistrikt Vä. Inget nytt valdistrikt tillkommer. 

- Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet Norra (distriktskod 
12901506), Åhus Äspet-Yngsjö (distriktskod 12901504) och 
Vittskövle-Maglehem (distriktskod 12903001). 
Åhus Äspet Norra delas. Den norra delen ges namnet Åhus Äspet. 
Den södra delen går ihop med valdistrikten Åhus Äspet-Yngsjö och 
Vittskövle-Maglehem. Detta valdistrikt får namnet Yngsjö-
Vittskövle-Maglehem. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 205 
Valnämndens beslut 2021-08-27 § 1. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 225. 
Karta ny indelning valdistrikt, 2021-08-18. 
Statistikuppgifter antal röstberättigade per distrikt och valkrets 2021-03-01,  
2021-08-18. 
Ny indelning antal röstberättigade per distrikt och valkrets, 2021-08-18. 
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KS § 220 

Valkretsindelning inför valet 2022 
Änr KS 2021/1142 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Besluta om ändrad valkretsindelning vid valet till kommunfullmäktige 
2022 samt besluta om vilka distrikt valkretsarna ska omfatta. 

• Översända beslut om ändrad valkretsindelning till länsstyrelsen för 
fastställande. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning. Inför valet 
2018 beslutade kommunfullmäktige om två valkretsar.  

Inför valet 2022 föreslås ändring av vissa valdistrikt. Därmed ändras även 
gränsdragningen för de två valkretsarna Västra och Östra genom att 
Vittskövle-Maglehem, som idag tillhör valkretsen Västra, föreslås tillhöra 
valkretsen Östra. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Besluta om ändrad valkretsindelning vid valet till kommunfullmäktige 
2022 samt besluta om vilka distrikt valkretsarna ska omfatta. 
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• Översända beslut om ändrad valkretsindelning till länsstyrelsen för 
fastställande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 206. 
Valnämndens beslut 2021-08-27 § 2. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-18. 
Valkretsindelning inför valet 2022Änr VN 2021/117-10-17. 
Ny indelning antal röstberättigade per distrikt och valkrets. 
Karta ny indelning valkretsar, 2021-08-18. 
Karta ny indelning valdistrikt, 2021-08-18. 
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KS § 221 

Redovisning av kommunövergripande handlingsplan  
för arbetsmarknadsåtgärder 2021 
Änr KS 2021/1164 

Beslut 
• Godkänna halvårsredovisningen av utfallet av den arbetsmarknads-

politiska handlingsplanen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om en reviderad arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan. Målet för 2021 är ett årssnitt av personer i 
arbetsmarknadsåtgärd som motsvarande 6,3% av kommunens tillsvidare-
anställda. 

Utfallet för första halvåret 2021 var ett snitt på 3,9%. Utfallet innebär att 
det under årets första sex månader deltog i snitt 287 personer/månad i 
arbetsmarknadsåtgärd inom kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna halvårsredovisningen av utfallet av den arbetsmarknads-

politiska handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 204. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-08-26 § 166. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-03. 
Halvårsredovisning arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen 2020-03-18. 
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KS § 222 

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering 
Änr KS 2021/574 

Beslut 
• Fastställa riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet är förvånade över att kommunledningen går fram med 
detta ärende i dess nuvarande form. I en fråga som så starkt berör persona-
len som rehabilitering är det av största vikt att det finns en samsyn mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer. När fyra av fem fackliga organisa-
tioner väljer att ställa sig oeniga är det enligt vår mening dags att dra till-
baka nuvarande skrivning och hitta andra formuleringar som kan accepte-
ras av alla inblandade.” 

 

Sammanfattning 
Målsättningen med allt arbetsmiljöarbete är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Målet med arbetslivsinriktad rehabilitering är primärt 
att medarbetaren ska kunna arbeta vidare i sitt ordinarie arbete. Ju tidigare 
åtgärder sätts in desto större är förutsättningarna, för alla parter, att nå ett 
positivt resultat. 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras i arbetsmiljölagen, föreskrif-
ter, socialförsäkringsbalken och till viss del även i lagen om anställnings-
skydd. Arbetsmiljölagen är en ramlag som tillsammans med föreskrifter 
ställer krav på en arbetsgivare inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljölagen 
anger att arbetsgivaren på lämpligt sätt ska organisera arbetsanpassnings- 
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och rehabiliteringsverksamheten samt skyldigheten att anpassa arbetet till 
den enskildes förutsättningar. 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Fastställa riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-09-13 § 25. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-17. 
Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp 2021-09-07. 
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KS § 223 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2022 
Änr KS 2021/1070 

Beslut 
• Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2022 fastställs enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider enligt följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträden 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 12, 19 10:00-12:00 

Februari 2, 9 10:00-12:00 

Mars 9, 16 10:00-12:00 

April 6, 20 10:00-12:00 

Maj 11, 18 10:00-12:00 

Juni 8, 15 10:00-12:00 

Augusti 24 10:00-12:00 

September 14, 21 10:00-12:00 

Oktober 12, 19 10:00-12:00 

November 9, 16 10:00-12:00 

December 7, 13 (obs tisdag) 10:00-12:00 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträden 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 12 13:30-16:00 

Februari 2 13:30-16:00 

Mars 2 10:00-16:00 

 16 13:30-16:00 

 30 10:00-16:00 

April 20 13:30-16:00 

Maj 4 10:00-16:00 

 18 13:30-16:00 

Juni 1 10:00-16:00 

 15 13:30-16:00 

Augusti 24 13:30-16:00 

September 7 10:00-16:00 

 21 13:30-16:00 

Oktober 5 10:00-16:00 

 19 13:30-16:00 

November 2 10:00-16:00 

 16 13:30-16:00 

 30 10:00-16:00 

December 13 13:30-16:00 
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Kommunstyrelsens sammanträden 

Månad Datum Tidpunkt  

Januari 26 09:00-13:00  

Februari 16 09:00-13:00 Kristianstads Airport AB 

Mars 23 09:00-15:00 Åhus Hamn & Stuveri AB 

April 27 09:00-13:00 Krinova AB 

Maj 25 09:00-13:00  

Juni 22 09:00-15:00 Utfärd 

Augusti 31 09:00-13:00 AB Kristianstadsbyggen 

September 28 09:00-15:00 Kristianstads renhållnings 
AB och C4 Energi AB 

Oktober 26 09:00-13:00  

November 23 09:00-13:00  

December 21 09:00-13:00  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2022 fastställs enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 227. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-02. 
Sammanträdeskalender 2022. 
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KS § 224 

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, Kultur- och 
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden och överlämnar 
förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden 
och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 230. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
Förteckning över obesvarade motioner 2021-09-10. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2021-09-10. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2021-09-10. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-08-26 § 165. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-09. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under beredning under perioden 2021-01-11--2021-08-09, 2021-08-09. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-07 § 69. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-17. 
Barnkonsekvensanalys 2021-08-12. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbild-
ningsnämnden 2021-08-13. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-08-31 § 189. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-25. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-10 § 76.. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-25. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-04-30, 2021-05-24. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-02 § 80. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-06-23 § 100. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-06-04. 
Räddningsnämndens beslut 2021-09-15 § 25. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
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Tekniska nämndens beslut 2021-06-24 § 70. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-01. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för  
Tekniska nämnden, 2021-05-31. 
Överförmyndarnämndens beslut 2021-09-16 § 55. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-09-08. 
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KS § 225 

Medborgarförslag - Riv gamla fängelset och placera  
badhuset här 
Änr KS 2018/246 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att före 

detta fängelset i Kristianstad rivs och att man bygger ett nytt badhus inom 
fastigheten Fängelset 2. 

Kommunledningskontoret anser att förslaget bör tillbakavisas av två orsaker 

- kommunen är ej fastighetsägare till Fängelset 2 och kan inte be-
stämma över dess användning 

- badhuset har lokaliserats till Näsby söder om högskolan. Byggna-
tion pågår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 207. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-02. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-08-18. 
Remiss 2018-06-27. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 121. 
Medborgarförslag 2018-02-22. 
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KS § 226 

Medborgarförslag - En gång- och cykelväg eller bro  
över Helge å parallellt eller tillsammans med E22 
Änr KS 2019/287 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en gång/ 

cykelfil eller bro byggs över Helge å parallellt eller tillsammans med E22. 
Förslaget är att det byggs en bro för oskyddade trafikanter för att knyta 
samman Hammmarslund/Hammar-området med Hedentorp/Helgedal/ 
Norra Åsum. 

Trafikverket planerar för att byta ut befintliga broar över Helge å väg E22 
Kristianstad. Arbetet planeras att utföras 2022-2023. Konstruktionsmäs-
sigt är det inte lämpligt att bygga fler broar intill Trafikverkets nya bro 
eftersom den är en del av skyddet av staden, vallarna ansluter till brofäste-
na på båda sidor av Helge Å. Vid högt vattenstånd kommer det att tryckas 
upp vatten mellan gc-bron och Trafikverkets bro för E22. Kommunen har 
fått kostnadsuppskattning av Trafikverket på hur mycket en sådan förbin-
delse skulle kosta. Kostnaden bedöms till 25 Mkr. 

Kommunledningskontorets bedömer att kostnaderna för en ny gång- och 
cykelbro i detta läge inte står i proportion till nyttan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 208. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-08-18. 
Remiss 2019-05-07. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-10 § 119. 
Medborgarförslag 2019-03-17. 
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KS § 227 

Medborgarförslag - Cykelväg söder om Hammarsjön  
Kristianstad-Åhus 
Änr KS 2021/94 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-05-07. 

 

Sammanfattning 
 föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg söder 

om Hammarsjön Kristianstad – Åhus via Åsumsvägen – Flötövägen, ev del 
av gamla järnvägen. Cykelvägen skulle befrämja cykling på ett säkert sätt. 

Kommunledningskontoret instämmer  med förslagsställaren och anser att 
det är viktigt att det finns en bra och trygg cykelväg mellan Kristianstad och 
Åhus även på den västra sidan om Hammarsjön. I och med att cykelvägen 
som föreslås är utmed en statlig väg (Trafikverkets väg) behöver den prio-
riteras i den regionala cykelvägsplanen. I den nuvarande regionala cykel-
vägsplanen finns den inte med.  

Inför revideringen av den regionala cykelvägsplanen, som är påbörjad nu, 
har kommunledningskontoret framfört önskemål om att lägga till ytterliga-
re cykelvägar inom Kristianstads kommun. En sträcka som berör förslags-
ställarens är Åhus - Gärds Köpinge, i Gärds Köpinge finns sedan en cykelväg 
in till Kristianstad. Tyvärr har region Skåne ändrat förutsättningarna i den 
regionala cykelvägsplanen vilket gör att chansen för en kommun att få in 
nya cykelvägsobjekt i den här revideringen är mycket liten. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-05-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15§ 209. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-07. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 56. 
Medborgarförslaget 2021-01-26. 
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KS § 228 

Medborgarförslag - Gång och cykelbro över  
motorvägen i Öllsjö 
Änr KS 2021/149 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag om 

att anlägga en gång och cykelbro från Öllsjö över motorvägen. Härlöv har 
utvecklats till ett stort handelsområde med bl a Coop och området hade 
blivit mer lättåtkomligt utan bil om en gång –och cykelbro över motorvä-
gen anläggs. 

Kommunledningskontoret håller med om att en cykelförbindelse mellan 
Öllsjö och Härlöv hade gynnat ett mer hållbart resande. En väg mellan 
Öllsjö och Härlöv över väg 21, finns planerad på lång sikt. Förbindelsen 
finns med i den fördjupade översiktsplanen för staden 2009 och i kommu-
nens Trafikplan antagen 2019-03-20. Den planerade vägen är för både 
motorfordon och gång- och cykel eftersom även kollektivtrafiken i Härlöv, 
Öllsjö och Vä hade gynnats av en sådan förbindelse. Det finns i dagsläget 
ingen tidplan för vägen över väg 21 mellan Öllsjö och Härlöv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 210. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-29. 
Möjlighet för yttrande över förslag till beslut. 
Remiss 2021-04-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-14 § 101. 
Medborgarförslag 2021-02-04. 
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KS § 229 

Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med  
Bostad först för våldsutsatta 
Änr KS 2021/532 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motio-
nen ge arbete och välfärdsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
att ta fram en modell i likhet med Bostad först för våldsutsatta. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
En modell enligt Bostad först till våldsutsatta skulle kunna bidra till en 
snabbare återgång i samhället för de medborgare som utsätts för våld i 
nära relation. En förutsättning för framtagandet av denna modell är möj-
ligheten till förtur till hyresrätter. För att bedöma om insatsen är möjlig 
krävs ytterligare utredning och översyn av ett antal frågor, däribland bo-
stadsanskaffningen samt kriterier för vem som är berättigad bostad och 
hur kommunen ska arbeta med våldsutövaren för att säkerställa den 
våldsutsattas säkerhet.  

Arbete och välfärdsförvaltningen kan inte utreda frågan om hur ett 
förturssystem kan införas i kommunen för våldsutsatta. Denna fråga 
bör därför återgå till Kommunstyrelsen. Kan en översyn av ägardi-
rektivet till AB Kristianstadsbyggen möjliggöra ett förturssystem? 
Hur ska avtalet se ut mellan allmännyttan/privata hyresvärdar och 
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kommunala förvaltningar gällande tillgång och behov av lägenheter 
på årsbasis? Vem ska ges förtur och till vilket boendebestånd och hur 
ska hyreskontrakten utformas för att boendet ska bli en hållbar 
insats? 

Förvaltningens bedömning är vidare att en utredning därefter bör 
göras i samarbete med AB Kristianstadsbyggen, samt med Kristian-
stad Kvinnojour, där arbete och välfärdsförvaltningen är den sam-
mankallande parten. Följande frågor bedöms vara prioriterade att 
utredas vidare: Vilka kriterier ska gälla för att en våldsutsatt ska 
erbjudas en bostad? Hur säkerställs att den våldsutsatta har ett 
tryggt boende i Kristianstad kommun efter att ha utsatts för våld? 
Hur ska tillräckligt stöd erbjudas den våldsutsatta i syfte att förhind-
ra att denna känner sig tvingad att återgå till våldsutövaren samt 
säkerställa att det finns en säkerhetsplanering?  

Vidare finns behov av att avvakta eventuell förändring gällande 
lagstiftning kring våldsutövare för att kunna analysera behovet av 
förtur till bostad för våldsutsatta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Ge Arbete och välfärdsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ta 
fram en modell i likhet med Bostad först för våldsutsatta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 211. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-08-26 § 167. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-04. 
Barnkonsekvensanalys 2021-06-16. 
Bilaga till remissvar gällande motion Utred och ta fram en modell i likhet  
med Bostad först för våldsutsatta. 
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Remiss 2021-04-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-14 § 98. 
Motion 2021-04-08. 
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KS § 230 

Initiativärende - Aktiv styrgrupp för Agenda 2030 
Änr KS 2021/1315 

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 föreslår följande i ett initiativärende: 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 om hur det strategiska arbetet 
med Agenda 2030 ska genomföras. Det är ett bra och framåtsyftande arbe-
te. Samtidigt beslutades att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara 
politisk styrgrupp för Agenda 2030- arbetet. En politisk styrgrupp behövs, 
det är hos politiken ansvaret för miljö- och klimatfrågorna ligger. 

I arbetet behöver styrgruppen dels ha tillgång till den kommunala organi-
sationens samlade arbete och leda det, dels ett brett kontaktnät utåt; med 
civilsamhälle, näringsliv och högre utbildning och forskning. För att arbets-
utskottet ska fungera som styrgrupp behövs en annan ordning än den som 
sker inom ramen för arbetsutskottets ordinarie mötesverksamhet.  

Vi föreslår att särskilda mötestider för arbetsutskottet i egenskap av styr-
grupp för Agenda 2030 avsätts, för att på ett bättre sätt kunna utöva sitt 
ansvar som styrgrupp. Det bör ske minst 4 gånger om året. 
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Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-09-23. 
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KS § 231 

Initiativärende - Förebyggande åtgärder för trygghet  
och en bättre arbetsmiljö 
Änr KS 2021/1316 

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 föreslår följande i ett initiativärende: 

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå 
mycket som pekar mot en tid efter pandemin.  

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som 
inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till 
näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och 
därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt 
till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när 
jobben och tillväxten ökar igen. 

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är 
en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett 
bättre och tryggare samhälle. 
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I kommunen ser vi nu tydligt effekterna av att hela samhället är på väg att 
återhämta sig. Delårsbokslutet pekar mot ett resultat som är 231 mkr 
bättre än budget, sammantaget ett plus i kassan vid årets slut på 308 mkr! 
Det är ett rekordresultat och till och med bättre än 2020 års resultat om 
249 mkr. 

Nu är tid att förvalta våra resurser väl och satsa på välfärdens områden! 
Med det resultat vi väntar för året kan vi börja nu. Den styrande Alliansen 
har nu redovisat ett förslag till extra föreningsstöd om 8,5 mkr. Det är bra 
och riktigt, men försummar andra åtgärder för att öka tryggheten i vår 
kommun. Vi föreslår att vi nu breddar åtgärderna för att bygga välfärd och 
trygghet starkare. Vi kan nu höja ambitionsnivån för helg- och feriearbeten, 
vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder. Stödet till förening-
arna är bra, de spelar en mycket viktig roll med att ge unga människor 
möjligheter till en meningsfull fritid. Därmed bidrar också föreningslivet i 
det förebyggande arbetet för trygghet och trivsel. 

Pandemin har pekat på brister i arbetsmiljön. Det är dags nu att avsätta 
medel till en arbetsmiljöfond, som ska vara ett strategiskt stöd till nämn-
derna i deras arbetsmiljöansvar. 

Med de satsningar vi föreslår i år använder vi resurserna på ett offensivt 
och framåtsyftande sätt, för att bygga välfärd och trygghet i Kristianstad. 
Det finns väl knappast något viktigare? 

Socialdemokraterna föreslår följande: 

- Ökade resurser till helgarbeten för ungdomar 2 mkr 
I det förebyggande arbetet är det viktigt att uppmuntra till eget an-
svar och stimulansen att tjäna egna pengar. Under senare år har 
den sortens åtgärder spelat stor roll under såväl ferier som under 
terminstid. 

- Arbetsmarknadsåtgärder för vuxna 2 mkr 
Målet för kommunen är att andelen personer i arbetsmarknadsåt-
gärder ska motsvara 6,3 % av kommunens heltidsanställda. Den 
andelen har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Det är dags att 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-09-29  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

höja ambitionsnivån. En målgrupp ska vara de som är långtidsar-
betslösa och står långt från arbetsmarknaden. 

- Stärk vuxenutbildningen.  2 mkr 
Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Vuxenutbildning är en väg dit. 
Nu måste vi höja ambitionsnivån inom vuxenutbildningen. 

- Extra stöd till studieförbunden för att bedriva  2 mkr 
undervisning i svenska och samhällsorientering. 
Det visar sig till exempel nu att en lägre andel vaccinerat sig bland 
människor med utländsk bakgrund. Ett skäl till det anges vara bris-
tande information om motiven för vaccination eller svårigheter att 
förstå vikten av det.  

- Utökade möjligheter för ordningsvakter i  1,5 mkr 
centrum och på Gamlegården. 
Upplevelsen av otrygghet är för stor i stadens centrala delar, som i 
grund och botten är vårt gemensamma vardagsrum. Ordningsvak-
ternas närvaro bör stärkas även på kvällstid, främst lördagar och 
söndagar. Åtgärder för trygghet behöver också stärkas på Gamle-
gården och kommunen behöver stödja ABK:s arbete med det. I 
samarbete med Kristianstad City resp. ABK kan vi öka trygghet och 
god ordning. Vi behöver också ha beredskap för ordningsvakter på 
andra områden i staden, om så behövs, till exempel på Vi-
lan/Charlottesborg. Ordningsvakter är en åtgärd en kommun kan 
använda sig av, men en hög polisiär närvaro är att föredra. Vi behö-
ver en fortsatt nära dialog med Polisen med målet att öka den poli-
siära närvaron i våra bostadsområden och på andra orter runt om i 
kommunen. En modell med områdes- och ortspoliser bör vara må-
let. 

- Arbetsmiljöfond.   35 mkr 
En god arbetsmiljö i kommunens verksamheter är helt avgörande 
för dels möjligheten att orka ett helt arbetsliv och dels för kommu-
nen som attraktiv arbetsgivare. Pandemin har slitit hårt på många 
av våra anställda, som gjort ett enastående arbete under annorlun-
da och ibland svåra förhållanden. Nu är det tid att rusta oss med en 
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arbetsmiljö som hanterar både normal vardag och svåra situatio-
ner. Det behövs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för en god 
arbetsmiljö. Vi föreslår avsättning till en arbetsmiljöfond, som ska 
vara ett strategiskt stöd till nämnder/förvaltningar i deras ansvar 
och arbete för en god arbetsmiljö. 

Summa:    44,5 mkr 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-09-29. 
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