
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2022-06-22 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:25. 

 
Beslutande Camilla Palm (M) Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) 

 David Stenergard (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Henny Tillberg (L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (-) 

    

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Bo Silverbern (M) i stället 
för Ludvig Ceimertz (M) 

Anders Svensson (S) i stället 
för Katarina Honoré (S) 

Radovan Javurek (L) i stället för 
Annelie Fälth Simonsson (-) 

                   
Ersättare Jan Svensson (KD) Dick Nystrand (SD) Fia Rosenstråle (SD) 

 Mikael Persson (V)   

         
                   

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör 

Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen § 123 

 
Mårten Svensson, 
projektledare tekniska 
förvaltningen § 123 

Linéa Ekvall,  
kommunjurist § 128  

    

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 123-124, 128 

 Sekreterare Andrea Ax Karlsén 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Anders Tell 
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ekonomidirektör §§ 119-122, 
125-127, 129-137 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 22 juni 2022 kl. 09:00-12:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:20 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
 reningsverket 

2022/41 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/42 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi 2022/134 

6 Planeringsförutsättningar för 2023 2022/615 

7 Pyntens pumpstation – begäran om 
igångsättningstillstånd 

Handlingar kommer senare. 

2021/1596 

8 Försäljning av Nocken 5 2020/1313 

9 Avtal om anläggningsarrende för mast Bäckaskog 1:178 2022/538 

10 Avtal om lägenhetsarrende Rickarum 37:3 2022/492 

11 Tillägg till exploateringsavtal Åhus 48:44 mfl 2004/1969 

12 Expropriation av Kristianstad Vilan 1:15 2014/554 

13 Tilläggsavtal till genomförandeavtal, Segrells väg i Balsby 2006/1624 

14 Medlemskap i föreningen Energikontoret Sydost 2021/1663 

15 Kommunövergripande plan för kommunala badplatser 2022/641 
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Ärenden  

16 VA-strategi för Kristianstads kommun 2022/593 

17 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggningar 2023 

2022/594 

18 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

2022/82 

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

2022/639 

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

2022/640 

21 Medborgarförslag - Ta fram tomter från kommunal mark 
mitt i Linderöd 

2021/1427 

22 Medborgarförslag - Förvärva parkering från AB 
Kristianstadsbyggen 

2022/169 

23 Motion - Återinför Christianstadsdagarna 2021/715 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 119 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C), vice ordförande 
Martin Hallingström Skoglund (S), tekniska förvaltningens förvalt-
ningschef Jimmy Källström och avdelningschef Christer Nothnagl in-
formerar om projektet för om- och tillbyggnad av centrala reningsver-
ket andra kvartalet 2022. 
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KS § 120 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/42 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/42 Hid 2022.3232 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-05-17 — 2022-06-13. 
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KS § 121 

Månadsuppföljning avseende ekonomi 
Änr KS 2022/134 

Beslut 
• Notera information. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk  
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning maj 2022. 
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KS § 122 

Planeringsförutsättningar för 2023 
Änr KS 2022/615 

Beslut 
• Nämndernas planeringsförutsättningar för 2023 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-07. Ramarna är ex-
klusive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fas-
tighetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen 
modell för beräkning av volymförändringar. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och  
Anders Svensson (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag 
enligt följande: 

”Eftersom det socialdemokratiska förslaget till planeringsförutsättningar 
avslogs av Kommunstyrelsen reserverar vi oss mot det beslutet. 

Kommunen är i en situation där det är både lämpligt och möjligt med inve-
steringar i välfärden. Under pandemin har det blivit tydligt att kvaliteten i 
äldreomsorgen behöver höjas och att det behövs satsningar på arbetsmil-
jön. Kraftfulla åtgärder behövs för våra unga; i förskolor och skolor, för en 
rik fritid och ett rikt föreningsliv, för feriearbeten och stöd till unga och 
deras familjer som kan behöva ett extra stöd. Det här är sammantaget 
också insatser som stärker det förebyggande arbetet och motverkar ris-
kerna för unga att göra fel val i livet. Det socialdemokratiska budgetförsla-
get tar som grund en förstärkning på dessa, välfärdens, grundläggande 
områden.” 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och  
Anders Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till  
planeringsförutsättningar för 2023. 

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 beslutade 2020-03-18 § 45 att förändra budgetproces-
sens tidplan framöver, då budgetbeslut tas i Kommunfullmäktige i juni 
istället för i november. Eftersom det i år är valår kommer beslutet dock tas 
i december år 2022. Det innebär att planeringsförutsättningar tas på kom-
munstyrelsen i juni. 

Budgetberedningen genomfördes den 26 och 28 april och hade huvudfokus 
på verksamhetsmål, strategisk färdplan och ekonomiska ramar för driften. 
Alla nämnder fick (utifrån en förbestämd mall) beskriva sina förutsättning-
ar och prioriteringar inför kommande år. Den 5 maj genomfördes sedan en 
särskild budgetberedning med fokus på investeringar, där de investerings-
tunga nämnderna presenterade sina förslag och prioriteringar. 

De ekonomiska förutsättningarna är något osäkra och varierar mer än 
vanligt. Det beror till stor del på rådande krig i Ukraina samt en ytterst 
osäker pensionsprognos som resultat av ett nytt pensionsavtal som träder i 
kraft 2023. Resultatet av pensionsavtalet är en prognos med kraftigt ökade 
pensionskostnader. Förutom avtalet tillkommer en hög indexuppräkning 
på grund av den höga inflationen 2022.  
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De senaste två åren har de ekonomiska förutsättningarna (främst skattein-
täkter) för 2023 sett ganska dystra ut. I början av 2022 var prognosen än 
mörkare då det signalerades att skatteprognosen skulle minska något 
jämfört med tidigare prognoser. När den senaste skatteunderlagsprogno-
sen som presenterades 28 april kom, visades det i stället på en ökning av 
intäkterna.  

Ekonomiska förutsättningar för år 2023  

Efter uppräkning av skatteintäkter, lönekostnadsökningar, kostnader för 
fastigheter, pensionskostnader och ökade volymer enligt befintlig fördel-
ningsmodell, samt med ett resultatmål på 2 %, fanns 40 miljoner kronor att 
fördela i de ekonomiska ramarna. 

Förslag till planeringsförutsättningar för år 2023  

Planeringsförutsättningarna innehåller kompensation för kostnadsökning-
ar för till exempel volymer och avtalsuppräkning. 

Det finns även med betydande prioriteringar. Utgångspunkten är förverkli-
gande av den strategiska färdplanen för 2021-2024 och de omvärldsanaly-
ser som presenterats i budgetberedningen.  

Den kompletta sammanställningen finns i tabellen längre ner, de största 
prioriteringarna (förutom volymer och avtalsuppräkning) är beskrivna 
enligt följande: 

- Utveckling och volymökning för verksamheten funktionsstöd inom 
omsorgsnämnden, bland annat ny gruppbostad och utökning av 
daglig verksamhet.  

- Insatser för barn i behov av särskilt stöd inom barn- och utbild-
ningsnämnden 

- Näsby stadsutveckling 

Tabellen anger förändringar av ramen: 

Omsorgsnämnden  +16 miljoner kronor 
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Utveckling och volymökning för verksamheten funktionsstöd inom om-
sorgsnämnden, bland annat ny gruppbostad och utökning av daglig verk-
samhet. 

Avtalsuppräkning löner. 

Barn- och utbildningsnämnden +16,5 miljoner kronor 

Barn i behov av särskilt stöd 

Fristående löner 

Arbete och väldfärdsnämnden +5 miljoner kronor 

Barn och ungdom (placeringskostn, volym och index) 

Kommunstyrelsen  +2,5 miljoner kronor 
(kommunledningskontoret) 

Näsby stadsutveckling 

Summa   40 miljoner kronor 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Nämndernas planeringsförutsättningar för 2023 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-07. Ramarna är ex-
klusive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fas-
tighetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen 
modell för beräkning av volymförändringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 118. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-07. 
Kommunövergripande samverkansgrupp protokoll 2022-06-14 § 63. 
Socialdemokraternas förslag till planeringsförutsättningar budget 2023. 
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KS § 123 

Pyntens pumpstation – begäran om igångsättnings-
tillstånd 
Änr KS 2021/1596 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna en ökning i investeringsbudgeten för Pynten, ny pumpstation. 

Totalbudget för projektet ökas från 130 mkr till 329 mkr. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Projektet Pynten, ny pumpstation, beviljas igångsättningstillstånd 
under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad  
investeringsbudget för Pynten. 

• Bevilja kommunledningskontoret kompensation för driftskostnader om 
1,2 mkr/år samt kapitalkostnader om 8,2 mkr/år, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Inför upphandling och genomförande av investeringsprojekt överstigande 
5 miljoner kr ska igångsättningstillstånd inhämta av kommunstyrelsen. 

Projektet omfattar en ny pumpstation med nytt utskov i Hammarsjön samt 
en ny permanent spont kring den befintliga intagsdammen.  

Anbudssumman, indexuppräkning, byggherrekostnad, kostnad för  
masshantering, sido-entreprenader och projektrisk uppgår sammantaget  
till 329 000 000 kr.  
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Den nuvarande fullmäktigebudgeten för projektet är 130 mkr och togs 
fram inför år 2017. Budgetposten saknar byggherrekostnad, kostnad för 
masshantering och projektrisk. Summorna har inte heller indexerats över 
åren. Kostnadsökningen fram till år 2022 är betydande. Kostnadsökningen 
i projektet har skett i flera steg. I december 2021 togs en konsultrapport 
fram som visade på en total kostnad på 225 mkr som redovisades i  
kommunstyrelsen. Denna rapport visade att projektets omfattning ökat. 
Denna konsultrapport är bilagd ärendet, se bilaga 3. Ytterligare en  
konsultrapport togs fram i april 2022, där kostnaden ökat till 243,8 mkr, se  
bilaga 4. Orsakerna till kostnadsökningen kommer från ett förändrat  
omvärldsläge med över perioden ökande priser på främst stål, betong, 
transporter och energi. Den enskilt största kostnadsökningen beror på att  
omfattningen av schaktarbetet har fått ökad precision genom ny 3D-modell 
med exakta och kalkylerbara mängder. Även omfattning och kostnader för  
dykarbeten och undervattensgjutning har justerats. Övriga tillkommande  
kostnader är kostnader för masshantering, byggherrekostnader och  
projektrisk. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en ökning i investeringsbud-

geten för Pynten, ny pumpstation. Totalbudgeten för projektet ökas 
från 130 mkr till 329 mkr, enligt bilaga 2. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• att projektet Pynten, ny pumpstation, beviljas igångsättningstillstånd 
under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad investe-
ringsbudget för Pynten. 

• att bevilja kommunledningskontoret kompensation för driftskostnader 
om 1,2 mkr/ år samt kapitalkostnader om 8,2 mkr/ år, under förutsätt-
ning att kom-munfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget. 

• Omedelbar justering. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-21. 
Bilaga 1 Formulär för igångsättningstillstånd. 
Bilaga 2 Projektbudget för projektet UPPHANDLINGSSEKRETESS. 
Bilaga 3 Kostnadsbedömning 2021-11-16. 
Bilaga 4 Kostnadsbedömning 2022-04-06. 
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KS § 124 

Försäljning av Nocken 5 
Änr KS 2020/1313 

Beslut 
• Försälja fastigheten Nocken 5 till Cranepartner Sweden Telehandler 

AB, Estrids väg 11, 291 65 Kristianstad för en köpeskilling om 
2.100.000 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Cranepartner Sweden Telehandler AB har inkommit med intresseanmälan 
för verksamhetsmark inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde. Crane-
partner Sweden Telehandler AB har reserverat fastigheten Nocken 5 med 
en areal på 6.000 kvm. Köpekontrakt har upprättats med Cranpartner 
Sweden Telehandler AB som innebär att företaget förvärvar fastigheten 
Nocken 5 för en köpeskilling på 2.100.000 kr. 

Företaget ska flytta verksamheten till fastigheten och planerar för lokaler 
som ska innehålla kontor, verkstad och lager av entreprenadmaskiner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Försälja fastigheten Nocken 5 till Cranepartner Sweden Telehandler 

AB, Estrids väg 11, 291 65 Kristianstad för en köpeskilling om 
2.100.000 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 119. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-31. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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KS § 125 

Avtal om anläggningsarrende för mast  
Bäckaskog 1:178 
Änr KS 2022/538 

Beslut 
• Godkänna avtal om anläggningsarrende för mobilmast. 

 

Sammanfattning 
Telia Towers Sweden AB har idag en basstation för radio- och telekommu-
nikation inom fastigheten Bäckaskog 1:178. På grund av Trafikverkets 
planerade vägbygge med start vid årsskiftet behöver Telia flytta anlägg-
ningen cirka 100 meter västerut inom samma fastighet. Eftersom anlägg-
ningen är en stor investering önskar de få en avtalstid på 10 år med besitt-
ningsskydd. Anläggningen krävs för att förstärka täckningen i området. 
Motparten har erhållit bygglov för anläggningen, BN 2021/1902. Avtalet 
kommer ersätta befintligt avtal mellan parterna eftersom nuvarande avtal 
är gammalt och ersättningen som utgår är inte marknadsmässig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna avtal om anläggningsarrende för mobilmast. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 112. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-11. 
Avtal om anläggningsarrende undertecknat av motparten. 
Översiktskarta. 
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KS § 126 

Avtal om lägenhetsarrende Rickarum 37:3 
Änr KS 2022/492 

Beslut 
• Ingå avtal om lägenhetsarrende med Rickarums skolförening. 

 

Sammanfattning 
Rickarums skolförening driver en skola i Rickarum. Skolans matsal och kök 
skall byggas om. För att lastning skall kunna ske in till den nya byggnaden 
behöver de ta väg över den kommunalt ägda fastigheten Rickarum 37:3. 
Upplåtelsen löses genom ett lägenhetsarrende där den årliga avgiften är 
2000 kr. 

Rickarum 37:3 nyttjas idag som vändplats, busshållplats och samåk-
ningsparkering. Dessa funktioner påverkas inte av att marken upplåts för 
väg. Marken är redan idag asfalterad.  

Avtalstiden är 10 år, med en förlängning om 2 år i sänder om uppsägning 
inte sker senast 12 månader före arrendetidens slut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Ingå avtal om lägenhetsarrende med Rickarums skolförening. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 120. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-24. 
Avtal om lägenhetsarrende påskrivet av motparten. 
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KS § 127 

Tillägg till exploateringsavtal Åhus 48:44 mfl 
Änr KS 2004/1969 

Beslut 
• Godkänna tillägg 1 till exploateringsavtal rörande Åhus 48:44 med 

flera. 

• Investeringskostnaden på 100 tkr hanteras inom kommunstyrelsens 
investeringsram för 2022. 

 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal tecknades mellan Kommunen och Åhusparken För-
valtning AB i samband med utvecklingen av detaljplan 1290K-P07/13, del 
av Åhus 48:44 mfl vid Åhusparken i Åhus. Exploateringsavtalet behandlade 
åtgärder som skulle göras i samband med exploateringen samt kostnads-
fördelningen mellan parterna. En av exploateringsåtgärderna som skulle 
utföras var att en ny vändplats skulle anordnas på Folkets Parksgatan. 
Åtgärden skulle helt betalas av Exploatören. Denna åtgärd är ännu inte 
genomförd och Kommunen har tillsammans med Exploatören tittat på en 
lämplig åtgärd som ersättning för vändplatsen. 

Åtgärden innebär att staket och bommar sätts upp för att hindra genomfart 
för motorfordon på Folkets parksgatan. Den bedömda kostnaden för åtgär-
derna är 100 000 kr och beräknas kunna genomföras under hösten 2022. 
Exploatören betalar för åtgärderna och hanteras av kommunen inom inve-
steringsbudgeten för 2022 projekt 18773. 
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Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna tillägg 1 till exploateringsavtal rörande Åhus 48:44 med 

flera. 

• Investeringskostnaden på 100 tkr hanteras inom kommunstyrelsens 
investeringsram för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2022-06-15 § 121. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-31. 
Tillägg 1 till exploateringsavtal. 
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KS § 128 

Expropriation av Kristianstad Vilan 1:15 
Änr KS 2014/554 

Beslut 
• Uppdra åt kommunledningskontoret, kommunjurist Linéa Ekvall att  

ansöka och företräda kommunen i samband med expropriation av  
fastigheten Kristianstad Vilan 1:15. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
För att säkerställa framtida utbyggnad av skyddsvallar så behöver kommu-
nen få rådighet över mark för att säkerställa utbyggnaden av skyddsvallar. I 
vissa fall så behöver kommunen förvärva mark för att kunna få ett kom-
plett system med skyddsvallar.  

Här aktuell fastighet Kristianstad Vilan 1:15, se Bilaga A, är belägen inom 
de områden som kommunen behöver få rådighet över för att kunna bygga 
ut de skyddsvallar som behövs för att skydda staden från översvämningar.  

Kommunen genom mark och exploatering har fört en dialog med fastig-
hetsägare sedan 2014 och har informerat dem om läget samt att kommu-
nen är intresserad av att förvärva fastigheten. Sammanfattning av vår 
dialog mm finns dokumenterat i ett brev till fastighetsägaren, daterad 
2021-12-29 och skickad i januari 2022, se Bilaga B.  

Kommunledningskontoret har ej fått någon respons på brevet och med 
anledning av att fastighetsägaren inte är villig att förhandla ser kommun-
lednings-kontoret ingen annan lösning än att ansöka om expropriation. 
Kommunen kommer inom snar framtid att påbörja arbetet med att förbe-
reda marken för att kunna bygga en ny vall med tillhörande säkerhetsan-
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läggningar som till viss del är belägna inom fastigheten Kristianstad Vilan 
1:15.  

Kommunledningskontoret har ställt samman en ansökan om expropriation 
och betydande vid en framtida översvämning av staden. 

Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att ansöka om expropriation 
av fastigheten Kristianstad Vilan 1:15 samt att uppdra åt kommunjurist 
Linéa Ek-vall att ”Ansökan om tillstånd för expropriering av fastigheten 
Kristianstad Vilan 1:15 i Kristianstads kommun”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt kommunledningskontoret, kommunjurist Linéa Ekvall att  

ansöka och företräda kommunen i samband med expropriation av  
fastigheten Kristianstad Vilan 1:15. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 122. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-31. 
Bilaga A – Karta. 
Bilaga B - Fastigheten Vilan 1:15, daterad 2021-12-29. 
Bilaga C - Ansökan om expropriation av fastigheten Kristianstad Vilan 1:15. 
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KS § 129 

Tilläggsavtal till genomförandeavtal, Segrells väg  
i Balsby 
Änr KS 2006/1624 

Beslut 
• Godkänna tilläggsavtal till genomförandeavtal för den andra etappen av 

utbyggnationen av Segrells väg. 

• Investeringskostnaden på 2,6 miljoner hanteras inom kommunstyrel-
sens investeringsram 2022. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift och 
underhåll vid färdigställandet som belastar tekniska nämnden från och 
med 2023. Tekniska nämnden ansvarar för att lyfta detta inom budget-
processen. 

 

Sammanfattning 
2012 antogs en detaljplan som möjliggjorde för bostäder i Balsby längs 
med Arkelstorpsvägen, området fick senare namnet ”Segrells väg”. Inför 
antagandet av detaljplanen ingick exploatören och kommunen ett genom-
förandeavtal. Byggnationen delades upp i två etapper där den första är 
färdigbyggd sedan några år tillbaka. Nu skall den andra etappen byggas ut. 
På grund av ändrade förutsättningar i projektet, samt att mark- och exploa-
teringsenheten såg ett behov av att begära in en ny säkerhet för utbyggna-
tionen, behöver ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet tecknas.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna tilläggsavtal till genomförandeavtal för den andra etappen av 

utbyggnationen av Segrells väg. 

• Investeringskostnaden på 2,6 miljoner hanteras inom kommunstyrel-
sens investeringsram 2022. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift och 
underhåll vid färdigställandet som belastar tekniska nämnden från och 
med 2023. Tekniska nämnden ansvarar för att lyfta detta inom budget-
processen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 123. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-03. 
Tilläggsavtal till genomförandeavtal undertecknat av motparten. 
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KS § 130 

Medlemskap i föreningen Energikontoret Sydost 
Änr KS 2021/1663 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i 

Föreningen Energikontor Sydost. 

• Finansiering sker inom kommunledningskontorets ram. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ingår i Energikontoret Skåne som fram till 2020 
drivits som en del av Kommunförbundet Skåne. 2020 antogs nya inrikt-
ningar för Kommunförbundet Skåne (numera Skånes kommuner) som 
innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och att en 
ny huvudman för detta ska sökas. Energikontoret Skånes medlemmar har 
nu blivit erbjudna att ingå i Föreningen Energikontor Sydost mot en ser-
vice- och medlemsavgift på cirka 90 000kr.  

Kristianstads kommun bedriver idag Energi- och klimatrådgivning med två 
tjänstepersoner (120%) som erbjuder allmänheten, näringslivet och före-
ningar rådgivning och finansieras av Energimyndigheten med cirka 980 
000 kr.  

Då Kristianstads kommun utan medlemskap i ett Energikontor inte uppfyl-
ler kraven från Energimyndigheten gällande bidrag för energi- och kli-
matrådgivning kan kommunen inte i dagsläget beviljas något bidrag utan 
ett medlemskap. Kostnaden för medlemskap och serviceavgift uppgår till 
cirka 90 000 kronor/år och genererar genom bidraget från Energimyndig-
heten cirka 980 000 kr/år. 
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Förslaget från kommunledningskontoret är att besluta om att ansöka om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Syd samt att avsätta resurser för 
service- och medlemsavgift. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i 

Föreningen Energikontor Sydost. 

• Finansiering sker inom kommunledningskontorets ram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 114, 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-17. 
Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift. 
Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023. 
Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar. 
Föreningsstyrelsens förslag till tidsplan. 
Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne. 
Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29. 
Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29. 
Stadgar Energikontor Sydost 2021-05-28. 
Bolagsordning Energikontor Sydost 2021-01-25. 
Finansieringsmodell 2023 Energikontor Sydost. 
Om Energikontor och energirådgivning. 
Välkommen till Energikontor Sydost. 
Ägardirektiv 2015-04-10. 
Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB. 
Verksamhetsberättelse 2021 Energikontor Sydost. 
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KS § 131 

Kommunövergripande plan för kommunala badplatser 
Änr KS 2022/641 

Beslut 
• Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, tillsammans med övriga 

berörda nämnder, bilda en badplanegrupp. 

• Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, tillsammans med badplane-
gruppen, ta fram en ny badplan med sammanställning av kostnader 
under åren 2022 och 2023 för beslut i kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunens badplatser är av stort värde för såväl kommuninvånare som 
besökare. Flera av kommunens förvaltningar arbetar på olika sätt för att 
badplatserna ska fungera så effektivt och bra som möjligt. 

För att säkerställa fortsatt hög kvalitet på de kommunala badplatserna, 
såväl längs kusten som i insjöarna föreslår kommunledningskontoret att en 
badplan tas fram. Badplanen ska tydliggöra det formella uppdraget, an-
svarsfördelning och mandat i förhållande till badplatser. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att bilda en badplane-
grupp, med uppgift att ta fram en ny badplan. 

Arbetet leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Gruppens representanter 
utses av förvaltningsledningarna för kommunledningskontoret, kultur- och 
fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, räddningstjäns-
ten och tekniska förvaltningen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, tillsammans med övriga 

berörda nämnder, bilda en badplanegrupp. 

• Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, tillsammans med badplane-
gruppen, ta fram en ny badplan med sammanställning av kostnader 
under åren 2022 och 2023 för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 127. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-01. 
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KS § 132 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/593 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till tekniska nämnden på grund av omvärldens 

brist på material, material- och elkostnader som skenar vilket kan på-
verka vad kommunen planerar göra i framtiden, samt att taxeberäk-
ningen behövs ses över. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras på grund av omvärldens 
brist på material, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka 
vad kommunen planerar göra i framtiden, samt att taxeberäkningen be-
hövs ses över. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, planav-
delningen och mark och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till 
VA-strategi. Denna VA-strategi är en revidering av tidigare VA-plan. Re-
missrunda till berörda förvaltningar genomfördes under hösten 2021. VA-
strategins textdel beskriver övergripande inriktning. Detaljer kring projekt, 
tidsramar och ekonomi finns beskrivet i Verksamhetsplaneringen (VP) som 
är ett Exceldokument. VP är ett arbetsmaterial som ständigt revideras. 
Under året kommer tillägg och ändringar att kontinuerligt göras. I verk-
samhetsplaneringen finns till största del projekt med planeringshorisont 
1–5 år. 
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VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. Detta ska 
bidra till att sjöar och vattendrag inte försämras och når/håller god ekolo-
gisk status. VA-verksamheten ska drivas och utvecklas på ett säkert sätt så 
att negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks, idag och i 
framtiden. Vid utbyggnad av allmänt VA ska dimensionering ske med hän-
syn till kommande utbyggnad baserad på prognosticerad befolknings-
mängd. 

Bakgrund till ändring i nomenklaturen kring strategi/plan grundar sig på 
nödvändigheten att skilja den tidigare VA-planen som vilade på kunskaper 
som fanns 2015 och strategin är baserad på erfarenheter från de delar som 
var bra och de som var mindre bra i tidigare dokument. VA-strategin inne-
håller nu generell beskrivning av arbetssätt och kontaktytor mot andra 
förvaltningar samt myndigheter. I strategin ingår dessutom en verksam-
hetsplanering som kan ändras löpande beroende på omvärldsfaktorer och 
aktuella beroenden inom kommunen. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 115. 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-19. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-26. 
VA-strategi för Kristianstads kommun. 
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KS § 133 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr KS 2022/594 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att tydliggöra de delar 

som är taxedrivande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra de delar 
som är taxedrivande. 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 
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Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-08 § 116. 
Tekniska nämndens beslut 2022-05-19 § 74. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-21. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
PM - VA taxa 2023. 
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KS § 134 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges  
beslut 
Änr KS 2022/82 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige en gång om året i april 

månad återrapportera verkställighet av fullmäktiges beslut föregående 
år. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att 
ta fram förslag till återrapportering av verkställighet av kommunfullmäkti-
ges beslut till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

I samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslås att kommunfull-
mäktige en gång om året i april månad ska få återrapporterat verkställighet 
av fullmäktiges beslut från föregående år. Det gäller sådana beslut som inte 
redan återrapporteras exempelvis genom årsredovisning och rapportering 
av medborgarförslag. Återrapporteringen ska innehålla beslutsdatum, 
vilket ärende som avses, fattat beslut och en kortare beskrivning av hur 
beslutet har verkställts. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige en gång om året i april 
månad återrapportera verkställighet av fullmäktiges beslut föregående 
år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 128. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-02. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 § 44. 
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KS § 135 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §  
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/639 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Social-
tjänstlagen 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 kommunfullmäkti-
ge (statistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2022, 35 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 8 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 27 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

10 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 129. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 § 71. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-05. 
Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2022-04-26. 
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KS § 136 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/640 

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 social-
nämnden före 2021-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (9 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. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-06-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 130. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 § 106. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-29. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-03-31. 
Barnkonsekvensanalys 2022-05-04. 
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KS § 137 

Medborgarförslag - Ta fram tomter från kommunal  
mark mitt i Linderöd 
Änr KS 2021/1427 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och An-
ders Svensson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

” , Linderöd, föreslår i ett medborgarförslag att se över en 
äldre byggnadsplan med syftet att ta fram villatomter på mark mitt i byn. Vi 
socialdemokrater yrkade att medborgarförslaget ska bifallas, men fick inte 
stöd för det av något annat parti. Eftersom så inte skedde reserverar vi oss 
mot beslutet. 

Linderöd bedöms ha ett strategiskt intill E22 och sedan den byggdes ut till 
motorväg kan det förväntas ett ökat intresse för att bosätta sig i Linderöd. 
Det uppmärksammas i den befintliga översiktsplanen. Förskola och skola, 
har trots ett litet elevantal, underhållits väl och inte varit föremål för ned-
läggning. Förskolan och skolan fyller en viktig funktion i byn och alldeles 
särskilt om intresset för att bosätta sig där ökar. Nu är det dags att ta frå-
gan om mark för bostäder på allvar. Därför finns det all anledning att bifalla 
medborgarförslaget.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors Hörström (S) och An-
ders Svensson (S) föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. 
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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. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: ja 
för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och nej för Anders Tell (S) 
med fleras förslag.  

Med tio ja-röster, David Stenergard (M), Bo Silverbern (M), Pierre Månsson 
(L), Henny Tillberg (L), Karl Gemfeldt (C), Christina Borglund (KD), Niclas 
Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Radovan Javurek (L) och Camilla 
Palm (M), fyra nej-röster, Anders Tell (S), Anders Svensson (S), Dan Berger 
(S) och Agneta Wandefors Hörström (S) samt en som avstår, Anders Nils-
son (-), beslutar kommunstyrelsens att anse medborgarförslaget besvarat 
enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

 

Sammanfattning 
, Linderöd, föreslår i ett medborgarförslag, 2021-10-14, att 

kommunen ser över byggnadsplanen från 1950-talet och tar fram nya 
villatomter på kommunal mark mitt i Linderöd. Kommunfullmäktige beslu-
tade 2021-11-16 KF § 287 att lämna medborgarförslaget till kommunsty-
relsen för beslut. Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått 
medborgarförslaget för yttrande.  

Kommunledningskontoret har påbörjat arbetet med att titta på förutsätt-
ningarna för nya villatomter i Linderöd. Då byggnadsplanen är gammal 
måste en del frågor utredas och återaktualiseras innan tomterna är lämpli-
ga att sälja till privatpersoner. Det kan till exempel röra sig om markförhål-
landen och möjlighet till teknisk försörjning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2022-06-15 § 131. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Yttrande över förslag till beslut 2022-05-30. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-05-17. 
Remiss 2022-02-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-16 § 287. 
Medborgarförslag 2021-10-14. 
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KS § 138 

Medborgarförslag - Förvärva parkering från  
AB Kristianstadsbyggen 
Änr KS 2022/169 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda parkeringssituatio-
nen i området. 

 

Sammanfattning 
, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag daterat 2022-02-02 att 

Kristianstads kommun ska förvärva mark från AB Kristianstadsbyggen, 
nedan ABK, för att nyttja till allmän parkering för vårdcentralen, boende 
med flera. 

Kristianstads kommun är lagfaren ägare till parkeringen som är belägen 
inom fastigheten Kristianstad Tollarp 5:53. Kommunen har dock upplåtit 
genom ett servitutsavtal 47 parkeringsplatser till ABK. Servitutsavtalet är 
ej tidsatt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda parkeringssituatio-
nen i området. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 139. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-05-17. 
Remiss 2022-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 37. 
Medborgarförslag 2022-02-02. 
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KS § 139 

Motion - Återinför Christianstadsdagarna 
Änr KS 2021/715 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna 
samt ta fram en kostnadsanalys för genomförandet av en stadsfestival i 
kommunens regi. 

Reservationer 

Carl Henrik Nilsson (SD) och Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslu-
tet till förmån för eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) och Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt föreslår följande 
formulering för uppdrag till kommunledningskontoret: ”Ge kommunled-
ningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna samt ta fram en 
kostnadsanalys för genomförandet av Christianstadsdagar.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut om 
uppdrag mot Carl Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut om 
uppdrag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrel-
sens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
Carl Henrik Nilsson (SD) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska 
utreda förutsättningarna och kostnaderna för att återinföra Kristianstads-
dagarna under 2022, samt att det i samband med denna utredning tas fram 
förslag på lämplig omfattning och antal dagar som en stadsfestival skulle 
kunna äga rum. 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns goda skäl för att göra en 
grundlig utredning av förutsättningarna samt en kostnadsanalys för ge-
nomförandet av en stadsfestival i kommunens regi, liknande de Kristian-
stadsdagarna som har funnits. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna 
samt ta fram en kostnadsanalys för genomförandet av en stadsfestival i 
kommunens regi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-15 § 133. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-07. 
Remiss 2021-05-24. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-11 § 142. 
Motion – Återinför Christianstadsdagarna 2021-05-10. 
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KS § 140 

Initiativärende - Framtagande av ny detaljplan för 
Evenemangsstranden i Åhus 
Änr KS 2022/710 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och  

återkomma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår följande i ett initiativärende: 

Nu i sommar är firar Åhus Beach 25-årsjubileum. Detta är ett arrangemang 
som satt Åhus och Kristianstads kommun på kartan nationellt och där den 
ursprungliga handbollen även utökats med fotboll. Numera anordnas även 
volleyboll på evenemangsstranden med en annan arrangör.  

När beslutet om att investera i en evenemangsstrand togs 2008 var syftet 
att den skulle vara just detta. En evenemangsstrand möjlig att hägna in 
men även med möjlighet att öppna upp mot havet. Enligt dagens detaljplan 
är det inte ens möjligt att hägna in upplaget med utrustning vilket medför 
både en skade- och stöldrisk. 

Strandskyddet är en fråga som kommunen inte direkt äger men förändrade 
riktlinjer kan öppna för lokala dispenser. Vi anser att det borde vara möjligt 
att utfärda tidsbegränsad dispens för att låta evenemang stänga av denna 
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del av stranden i samband med evenemang. Det har nu gått 5 år sedan nu 
gällande detaljplan beslöts och det är därför möjligt att på nytt driva frå-
gan.  

Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen föreslår: 

- Att kommunstyrelsen ger uppdrag om framtagande av en ny detalj-
plan som möjliggör att hela Evenemangsstranden i Åhus kan an-
vändas till det avsedda syftet. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-06-22. 
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