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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2023-01-25 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:30. 

 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Silverbern (M) Dan Berger (S) 

 Carl Henrik Nilsson (SD) Christina Borglund (KD) Mikael Persson (V) 

 Dick Nystrand (SD) Jan Svensson (KD) Daniél Tejera (L) 

 Camilla Palm (M) Ulrika Tollgren (S) Kent Angergård (C) 

 Ulf Persson (M) Martin Hallingström Skoglund (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Therese Larsson Sturesson 
(S) istället för Annelie 
Karlsson (S), §§ 1-6, 10-17, 
22-25 

Qazim Hasanaj (S) istället för 
Annelie Karlsson (S), §§ 18-21       

                   

Ersättare Rickard Axelsson (SD) Qazim Hasanaj (S), §§ 1-6, 10-14,  
17, 22-25 

Pernilla Blixt (L) 

 Camilla Ottosson (KD) Linnea Bengtsson (V)  

    

    

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach 
Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör,  
§§ 1-8 

Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 5 

 
Christer Nothnagl, 
avdelningschef tekniska 
förvaltningen, § 5 

Lina Leyman Nilsson, 
förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen, § 5 

Håkan Nilsson, 
planeringschef barn- och 
utbildningsförvaltningen,  
§ 5 

 
Jenny Moberg Persson, 
tillförordnad mark- och 
exploateringschef, § 5 

Marie Thiman, 
exploateringsingenjör, § 5  

    

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 1-6, 10-25 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 25 januari 2023 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:30 Kommunledningskontoret 

2022/41 

4 Delgivningar 2022/1580 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/1581 

6 Kommunstyrelsens internbudget inklusive mål 2023 2022/1515 

7 Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 2021/876 

8 Igångsättningstillstånd - Wendes Gymnasiesärskola 2022/548 

9 Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 2022/1005 

10 Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och 
utredningstider 

2022/1006 

11 Förvärv av Vilan 1:70 samt försäljning av Nocken 6 samt 
del av Nocken 1 

2017/1289 

12 Tillägg till markanvisningsavtal, Transval 2015/485 

13 Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av kommunala 
bolag 2022 

2022/1530 

14 Ansökan om medel ur CW Olanders fond för stadens 
prydande med konstverk samt Otto Ericssons donation 

2022/1537 
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15 Medborgarförslag - Shoppingbuss mellan C4-shopping, 
Galleria Boulevard och Härlövs handelsområde 

2021/1036 

16 Medborgarförslag - Nytänk om bussförbindelse i Åhus och 
till och ifrån Åhus 

2021/1413 

17 Medborgarförslag - Förbättra miljön för paddling 2021/743 

18 Medborgarförslag - Solcellsdriven laddningsstation på 
Naturums parkering 

2021/1654 

19 Medborgarförslag - Ta fram eller uppdatera kommunens 
tillgänglighetspolicy 

2022/557 

20 Medborgarförslag - Renovering av dykdalberna i Helge å i 
Åhus 

2019/97 

21 Medborgarförslag - Värna dykdalberna i Åhus hamn 
varsamt 

2020/781 

22 Medborgarförslag - Återskapa dykdalberna i Åhus hamn 2022/847 

23 Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i 
Krinova AB 

2022/1294 

24 Val av ledamot till Helgeåns vattenråd 2022/1604 

25 Val av ledamot till Skräbeåns vattenråd 2023/89 

26 Initiativärende - Utvärdering av gemensam service 2022/1583 

27 Initiativärende - Anstånd i väntan på elstöd 2023/128 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 1 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Biträdande kommundirektör Petar Cavala informerar om kommun- 
ledningskontoret. 
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KS § 2 

Delgivningar 
Änr KS 2022/1580 

Beslut 
• Ärendet om belysningsstrategi återremitteras till tekniska nämnden. 

Nämnden har av kommunstyrelsen 2021-06-23 § 181 fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunledningskontoret ta fram en reviderad belys-
ningspolicy. Nämnden uppmanas att återkomma till kommunstyrelsen 
med ett förslag till beslut för kommunstyrelsen att behandla. 

Kommunstyrelsens behandling 
Sammanträdet ajourneras under fem minuter. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet om belysningsstrategi återremitteras till 
tekniska nämnden. Nämnden har av kommunstyrelsen 2021-06-23 § 181 
fått i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret ta fram en re-
viderad belysningspolicy. Nämnden uppmanas att återkomma till kommun-
styrelsen med ett förslag till beslut för kommunstyrelsen att behandla. 

 

Sammanfattning 
Änr KS 2021/946 Hid 2022.6362 
Tekniska nämnden – Beslut 2022-12-15 Belysningsstrategi 2022. 
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KS § 3 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/1581 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/1581 Hid 2023.353 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-12-16 — 2023-01-16. 
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KS § 4 

Kommunstyrelsens internbudget inklusive mål 2023 
Änr KS 2022/1515 

Beslut 
• Fastställa mål och internbudget 2023 för kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S), Dan Berger (S), Mikael Persson (V) och Daniél Tejera (L) deltar 
inte i beslutet. 

Protokollsanteckningar 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S), Dan Berger (S) och Qazim Hasanaj (S) lämnar följande proto-
kollsanteckning: 

”Det Högerkonservativa Styrets förslag till internbudget är underfinansie-
rat och processen för framtagande av styrkortet saknas helt. Det Socialde-
mokratiska budgetförslaget för att möta låg-konjunkturen föll i kommun-
fullmäktige när budgeten antogs 2022-12-14. Vi utgick från oförändrad 
skattesats och samma basnivå som M-KD-SD-styret men sänkte överskotts-
målet till 0,25 %. Det innebar att utöver Styrets 46 mkr fördelades 45,75 
mkr samt ett generellt effektiviseringsuppdrag på 5 mkr. En värdeöverfö-
ring på 34,6 mkr av överskjutande eget kapital från KKF föreslogs vilket 
gav totalt 131,35 mkr mer att fördela för att fler kommuninvånare ska ha 
ett jobb att gå till, för att fler elever skulle lyckas i skolan och för en trygg 
omsorg när behov finns. Medarbetare i Kristianstads kommun ska ha en 
god arbetsmiljö för att ges bästa förutsättningar att ge medborgarna verk-
samhet med hög kvalitet. Vår bedömning är att vi måste satsa på välfärden 
både som återhämtning och för att långsiktigt stärka den.  

- Säkra och stärka resurserna till jobbskapande åtgärder genom 20 
milj kr till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildnings-
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insatser - för varje kommuninvånares rätt att bidra till samhället 
och göra det möjligt att växa eller växla under hela arbetslivet för 
att möta förändrade kompetenskrav.  

- Hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland annat 
genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i an-
språk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandahålls av 
staten.  

- Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad, där förebyggande insatser 
riktade till unga står i fokus. 6 milj kr till “Handslaget för trygghet” 
för att fortsätta att upprätthålla en hög och god ambitionsnivå i det 
förebyggande arbetet genom satsningar på skola, jobbskapande åt-
gärder och föreningsliv. Fortsatt satsning på Stadsutveckling Näsby, 
“Aktiv sommar”, fria lovaktiviteter, feriearbeten för ökad trygghet 
och förebyggande stöd för att bryta ungas rekrytering till kriminali-
tet.  

- Söka medel för att anställa en koordinator för förbättrad myndig-
hetssamverkan mot brott av olika slag. Genom att motarbeta allt 
från de mindre brotten på gatan till svartjobb och bidragsfusk ska 
det vara otryggt och besvärligt att verka som kriminell i Kristian-
stads kommun.  

- Stärk samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd. 

- Inrätta en fullmäktigeberedning med syftet att arbeta för att dekla-
rera Kristianstad, likt andra kommuner, som en MR-kommun. SKR 
tillhandahåller en modell för hur ett sådant arbete kan bedrivas. 

- Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med 
Agenda 2030 som utgångspunkt, där Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrikes uppdrag som modellområde för hållbar utveckling ska 
spela en viktig roll. 

- Ökad basfinansiering till Krinova Science Park vars spjutspets är 
profilområdena mat, miljö och hälsa som främjar innovationer, kre-
ativitet och samverkan med Högskolan Kristianstad. 
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- Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder för goda arbetsmiljöer genom 
avsättningar i en central pott för strategiska arbetsmiljösatsningar.  

- Revidera Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi varje mandat-
period enligt plan. Belysningen på landsbygden och en fortsättning 
efter kartläggningen måste in på dagordningen. 

- Att KS ger i uppdrag om en extern genomlysning av dagens lovhan-
tering för att få en bygglovshantering som säkerställa gällande lag-
krav och en positiv näringslivsutveckling.  

- Framtagande av verksamhetsmark både centralt och i basorterna 
som inte är jordbruksmark.  

- Hålla nere nivån gällande kommunala investeringar med anledning 
av det osäkra läget inom byggsektorn. Vi ska vara beredda att dra i 
gång planerade projekt direkt konjunkturen viker för att motverka 
arbetslöshet och för att det billigare att investera i lågkonjunktur.  

- Agenda 2030 behöver bli alltmer av konkret handling. Kristianstad 
ska vara aktiv med att utveckla Fairtrade. 

- För att på sikt säkerställa stadens gröna utveckling i den planerade 
förtätningen behövs en stadsträdgårdsmästares kompetens för 
strategisk, långsiktig förvaltningsövergripande planering exempel-
vis vid exploatering eller framtagande av planer.  

- Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike spelar en viktig roll som 
modellområde för hållbar utveckling, för pedagogik, för forskning 
och som besöksmål. 

- Cykelvägsutbyggnaden måste ges ekonomiskt utrymme i enlighet 
med antagna planer.  

- Kristianstad behöver en handlingsplan för att Kristianstads kom-
mun ska bli mer självförsörjande på energi och en färdplan som sik-
tar mot att bli en energipositiv kommun. För att kunna välkomna 
nya näringslivsetableringar, motverka elavbrott eller ha motstånds-
kraft vid framtida utmaningar krävs investeringar utifrån ett kon-
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cernperspektiv för att säkra hållbar och långsiktig energiförsörj-
ning.  

- Förverkliga planerna om ett destinationsbolag i kommunen, där 
samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.  

- Kristianstads kommuns har ett särskilt ansvar för tillväxt och at-
traktivitet i hela Nordöstra Skåne. Arbetet med att förverkliga dub-
belspåret till Hässleholm som är av avgörande betydelse för att hela 
Skåne i praktiken ska fungera som en arbetsmarknadsregion. 

- Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i 
Rådhuset och Östra kommunhuset, för ökad samverkan mellan för-
valtningarna och effektivare upphandlingar med utgångspunkt från 
föreslagna prioriteringar. 

 

Kommunstyrelsen   + 31,35 mkr 

Målområde Arbete    + 20,0 mkr 
Arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildning i samverkan. 
Växla försörjningsstöd till riktiga arbeten (AVN)och olika former av vuxen-
utbildning för att kunna växa och växla under hela arbetslivet (BUN + AVN). 

Handslag för Trygghet    + 6,0 mkr 

Avsättning till Arbetsmiljöpott  + 2,0 mkr   

En bygglovshantering som följer gällande lagkrav + 0,2 mkr 

Landsbygdsutveckling    + 0,8 mkr 

Koordinator för myndighetssamverkan mot brott + 0,8 mkr 

Ökad basfinansiering, Krinova  + 0,5 mkr 

Utreda ungdomsbiljett    + 0,2 mkr 

Ospecificerat    + 1,35 mkr  

Effektiviseringsuppdrag på administration - 5,0 mkr” 
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Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet kring internbudget utan hänvisar till 
eget budgetförslag. 

Vi vill också hänvisa till vår tidigare kritik kring kommunens styrkort. De 
mål som finns med ger alltjämt känslan av att vara de som enkelt går att 
mäta, inte de som skulle ge kunskap runt det kommunen vill uppnå. Många 
av de mål som föreslås bygger dessutom på människors känsla av något. En 
mätmetod som i synnerhet gällande trygghet har visat sig mer spegla vad 
som rört sig i debatten den senaste tiden än den verkliga tryggheten i ett 
område eller en stad.” 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fastställa mål för kommunledningskontoret som om-
fattar såväl strategiska mål kopplat till den strategiska färdplanens fem 
målområden, såväl som mål för grunduppdraget. 

Budgetramen uppgår till 209,5 miljoner kronor exklusive kapitalkostnader. 

Förstärkningar i budgetramen mellan år 2022 och år 2023 består av: 

Näsby stadsutveckling, + 2,5 mnkr. 

- Fortsatt utveckling av stadsdelen mot långsiktig hållbarhet och 
trygghet vilket är en prioritering i linje med strategisk färdplan. 

Uppräkning för löneöversyn samt internhyra har skett. 

Förslag till mål och budgetram per avdelning framgår av bilagor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Fastställa mål och internbudget 2023 för kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 16. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-01. 
Kommunledningsstyrelsens mål och internbudget 2023. 
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KS § 5 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan 
Änr KS 2021/876 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed ut-

öka den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kro-
nor till 984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom 
tekniska nämndens investeringsram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beslutar om finansiering. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Dan Berger (S) och 
Therese Larsson Sturesson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Kommunfullmäktige ansvarar för mobilitetsfrågor i sin helhet. Att skapa 
ett sömlöst gång- och cykelvägnät är ett prioriterat mål i den upprättade 
trafikplanen. De ej genomförda utredningsuppdrag, GC2 och U8, som kvar-
står i åtgärdsbilagan för trafikplanen skapar problem vid utformningen av 
en säker skolväg för Allöskolans framtida elever. Att en övergripande ut-
redning för “Gång och cykel” inte finns skapar ett otillräcklig planerings- 
och gestaltningsplandokument. Barn i grundskolan är särskilt utsatta då 
dessa är oskyddade trafikanter. En otillfredsställande skolväg kan medföra 
att fler föräldrar känner sig tvingade att skjutsa sitt barn till skolan vilket 
innebär att skolvägen blir ännu mer riskfylld. Barn som på egen hand tar 
sig till skolan rör sig mer vilket bidrar till ökad hälsa, förbättrad inlärning 
och goda vanor för livet. https://www.forskning.se/2018/01/12/barn-
som-sjalva-tar-sig-till-skolan-mar-och-presterar-battre/ 
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Den socialdemokratiska gruppen föreslog att nödvändiga utredningar fär-
digställs innan byggstart samt att nödvändiga åtgärder genomförts innan 
skolan tas i bruk. Dessa ställningstaganden är helt i linje med Trafikplanens 
intentioner. Då dessa tilläggsattsatser inte bifölls reserverar sig den social-
demokratiska gruppen mot fattat beslut. 

Slutligen skall poängteras att kommunfullmäktige har ett långtgående an-
svar om trafiksäkerheten inte är tillräcklig för kommunens barn och unga.” 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemo-
kraternas förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Dan Berger (S) och 
Therese Larsson Sturesson (S) föreslår att följande beslutssatser läggs till 
kommunledningskontorets förslag till beslut: 

- ”Att föreslå Kommunfullmäktige att de delar som är nödvändiga, för 
en säker gång- och cykelmobilitet från skolans upptagningsområde, 
skall vara färdigprojekterade i enlighet med utredningsuppdrag 
GC2 och U8 i ”Trafikplanen för Kristianstads kommun” innan bygg-
start. 

- Att föreslå Kommunfullmäktige att de delar som är nödvändiga, för 
en säker gång- och cykelmobilitet från skolans upptagningsområde, 
planläggs för genomförande så att de är färdigställda innan Allösko-
lans skolstart.” 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om att lägga 
till beslutssatser till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att lägga till beslutssatser till kommunledningskontorets för-
slag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag om 
att lägga till beslutssatser till kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Allöskolan byggs för att vara en högstadieskola för 540 elever samt 
särskola för 50 elever. 

Kostnadsbedömningen för projektet baseras på 10 588 m2 bruttoarea 
(BTA) skola samt på 3086 m2 idrottshall. Cirka 27.000m2 tomtyta. Tekniska 
förvaltningen har gjort en byggdelskalkyl och kostnadsbedömt projektet 
till 445 miljoner kronor exklusive kringliggande infrastrukturinvesteringar 
som beslutas av Mark- och exploateringskontoret. Ursprungsbudgeten för 
Allöskolan var 393 miljoner kronor men denna räknades under 2022 om 
till de 445 miljoner kronor som även är totalbeloppet i beslutad investe-
ringsbudget (Budget 2023). Orsaken till höjningen är indexuppräkning av 
kostnaderna. 

Projektet planeras om erforderliga beslut fattas, för att upphandlas januari 
2023 till maj 2023. Byggentreprenaden skall vara klar i april 2026. Investe-
ringen är inlagd i budget 2023, dock fördelat på annat vis än det nuvarande 
förslaget, se nedan. Ärendet behöver lyftas till Kommunfullmäktige då inve-
steringsramen för år 2023 utökas. 

Förslag på fördelning över åren är enligt följande: 90 miljoner kronor år 
2023, 151 miljoner år 2024, 156 miljoner år 2025 och 40 miljoner år 2026.  
Tidigare förslag på fördelning över åren var: 0,5 miljoner år 2023, 90 miljo-
ner kronor år 2024, 151 miljoner år 2025, 156 miljoner år 2026 och 40 
miljoner år 2027.  
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Anledningen till förändringen var att det vid färdigställande av budget 
2023 inte fanns en gemensam tidplan för färdigställande inför hösttermi-
nen år 2026. Denna tidplan är nu klar och därmed tidigareläggs budgeten 
för projektet.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Tidigarelägga investeringsbudget för projekt Allöskolan och därmed ut-
öka den totala investeringsbudgeten för år 2023 med 90 miljoner kro-
nor till 984,6 miljoner kronor, att lägga till projektet Allöskolan inom 
tekniska nämndens investeringsram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-
jektet för nybyggnation av Allöskolan, under förutsättning att kommun-
fullmäktige beslutar om finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 3. 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-15 § 183. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-17. 
Aggregering av uppfyllda miljöbyggnadskriterier. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 § 55. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-05-25 § 8. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-06. 
Barnkonsekvensanalys 2021-05-06. 
Allöskolan verksamhetsbeskrivning 2021-04-23. 
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KS § 6 

Igångsättningstillstånd - Wendes Gymnasiesärskola 
Änr KS 2022/548 

Beslut 
• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-

jektet ombyggnation av gymnasiesärskola på Wendes byggnad 14.  

• Bevilja budgetkompensation på cirka 2,7mnkr per år för tillkommande 
hyra hos barn- och utbildningsnämnden med anledning av investe-
ringen. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 20 miljoner kr. 

Avyttring av befintliga lokaler på Fristorp behöver ske senast 2023-12-31 
och inhyrda lokaler på ”Hemhultsområdet” och Flora planeras att avytt-
ras/byta verksamhet. 

Gymnasiesärskolan planeras bli i byggnad 014 på Wendesområdet innehål-
lande verksamheterna AST och Träning. Byggnaden är i två plan, ett källar-
plan med suterräng och ett plan i marknivå. Det projekteras för en om-
byggnation där samtliga lokaler för eleverna blir belägna i markplan och 
personal & administration förläggs i källarplan i suterrängdelen.  

Ombyggnadsyta: 1530 m² BTA 

Ny utemiljö: 970 m²  

Ekonomi: Ny kalkyl baserat på systemhandlingar har tagits fram och pro-
jektets beräknade kostnader har ökat från de 36 mnkr som finns i investe-
ringsbudget till 39 mnkr. 
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Tidplan: Projektet planeras påbörjas i april 2023 och vara klart för inflytt-
ning april 2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av pro-

jektet ombyggnation av gymnasiesärskola på Wendes byggnad 14.  

• Bevilja budgetkompensation på cirka 2,7mnkr per år för tillkommande 
hyra hos barn- och utbildningsnämnden med anledning av investe-
ringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 2. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-22. 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-15 § 182. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-16. 
Formulär igångsättningstillstånd 2022-11-16. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-03 § 38. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-26 § 24. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-25. 
Barnkonsekvensanalys 2022-03-25. 
Verksamhetsbeskrivning Ombyggnad för gymnasiesärskola 2022-03-25. 
Riskbedömning lokalvårdare, samordnare och enhetschef 2022-02. 
Riskbedömning alla medarbetare 2022-04-04. 
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KS § 7 

Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 
Änr KS 2022/1005 

Beslut 
• Svara på revisionsrapporten i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2023-01-17. 

• Följa upp åtgärdsplanerna för respektive nämnd, inom ramen för kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt, på kommunstyrelsens möte 2023-04-26. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till uppdrag 
om en utredning om vuxenutbildningen utifrån ett organisationstillhö-
righetsperspektiv och återkomma till kommunstyrelsen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunrevi-
sionens granskningsrapport gällande granskning av planering av vuxenut-
bildningen. Kommunrevisionen har gett uppdraget till PwC att utföra 
granskningen. 

Kommunrevisionen har granskat den kommunala vuxenutbildningen. 
Granskningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbild-
ning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.  

Revisionen bedömer att barn- och utbildningsnämnden och arbete- och 
välfärdsnämnde inte helt säkert säkerställer en ändamålsenlig vuxenut-
bildning och att detta inte helt sker med tillräcklig intern kontroll. 

Revisionen har lämnat rekommendationer till respektive verksamhet. 
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Respektive nämnd har besvarat revisionens rekommendationer samt gett 
förslag på att genomföra en översyn av vuxenutbildningens nuvarande or-
ganisationstillhörighet av extern oberoende part. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom PwCs revisionsrapport, nämn-
dernas förslag på åtgärder samt förslag på att externt oberoende part gör 
en översyn av vuxenutbildningens nuvarande organisationstillhörighet. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunled-
ningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till uppdrag om en utredning 
om vuxenutbildningen utifrån ett organisationstillhörighetsperspektiv och 
återkomma till kommunstyrelsen. Vidare föreslås att en uppföljning av 
ärendet ska ske utifrån den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen har. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Svara på revisionsrapporten i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2023-01-17. 

• Följa upp åtgärdsplanerna för respektive nämnd, inom ramen för kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt, på kommunstyrelsens möte 2023-04-26. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till uppdrag 
om en utredning om vuxenutbildningen utifrån ett organisationstillhö-
righetsperspektiv och återkomma till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 17. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-06 § 91. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-11. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-11. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-12-19 § 260. 
Arbete- och välfärdsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-11-21. 
Barnkonsekvensanalys 2022-10-31. 
Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen. 
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KS § 8 

Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar  
och utredningstider 
Änr KS 2022/1006 

Beslut 
• Svara på revisionsrapporten i enlighet med kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2023-01-10. 

• Följa upp åtgärdsplan för arbete- och välfärdsnämnden, inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, på kommunstyrelsens möte  
2023-08-30. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har vid ett antal tillfällen under senare år genomfört 
granskningar av orosanmälningar och utredningstider. På uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC genomfört 
en granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. 
Syftet med granskningen var att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utred-
ningar med fokus på utredningstider. 

Efter genomförd revision bedömer PwC att arbete- och välfärdsnämnden 
inte helt säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar 
och utredningar med fokus på utredningstider. 

Revisionen visar att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning 
för hantering av inkomna orosanmälningar. Arbete- och välfärdsnämnden 
säkerställer dock inte i tillräcklig utsträckning att beslut om att inleda eller 
inte inleda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 14 dagar. 
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Det finns också brister i förmågan att slutföra utredningar inom lagstad-
gade tidsgränser. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom PwCs revisionsrapport och ar-
bete- och välfärdsnämndens förslag på åtgärder samt ger förslag på att 
uppföljning ska ske på kommunstyrelsen 2023-08-30. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppföljning av 
ärendet ska ske utifrån den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen har. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Svara på revisionsrapporten i enlighet med kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2023-01-10. 

• Följa upp åtgärdsplan för arbete- och välfärdsnämnden, inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, på kommunstyrelsens möte  
2023-08-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 18. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-12-19 § 259. 
Arbete- och välfärdsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-10-17. 
Barnkonsekvensanalys 2022-10-17. 
Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider 
2022-09-15. 
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KS § 9 

Förvärv av Vilan 1:70 samt försäljning av Nocken 6  
samt del av Nocken 1 
Änr KS 2017/1289 

Beslut 
• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 

Pneu AB avseende förvärv av Kristianstad Vilan 1:70 för 4,9 miljoner 
kronor samt 

• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Nocken 6 samt del av 
fastigheten Kristianstad Nocken 1 om cirka 3800 kvm till Pneu AB för 
en köpeskilling om 375 kr per kvm 

• Finansiering sker inom exploateringsbudgeten för finansförvaltningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att trygga utbyggnaden av skyddsvallarna har 
kommunledningskontoret fått i uppdrag att förvärva fastigheter och del 
därav för att kommunen ska få rådighet över den mark som behövs för att 
bygga ut skyddsvallen med tillhörande skyddszoner.  

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Pneu AB, som äger fastig-
heten Kristianstad Vilan 1:70, se blå punkt på bifogad översiktskarta. Fas-
tigheten med adress Långebrogatan 9 är uthyrd till Euromaster.  

Kommunledningskontoret är överens med Pneu AB om att kommunen för-
värvar fastigheten Kristianstad Vilan 1:70 för 4.9 miljoner kronor samt att 
Pneu AB förvärvar fastigheten Kristianstad Nocken 6 samt del av Kristian-
stad Nocken 1 på cirka 3800 kvm inom Nya Ängamöllans verksamhetsom-
råde för att omlokalisera hyresgästens verksamhet dit. Fastställt pris är 
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375 kr per kvm. Reservationsobjektet har markerats med röd punkt på bi-
fogad översiktskarta. 

Pneu AB beräknar att Euromaster kan flytta till den nybyggda anläggningen 
under 2024 varpå tillträdesdagen för när kommunen förvärvar fastigheten 
Vilan 1:70 är bestämt till den 1 december 2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 

Pneu AB avseende förvärv av Kristianstad Vilan 1:70 för 4,9 miljoner 
kronor samt 

• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Nocken 6 samt del av 
fastigheten Kristianstad Nocken 1 om cirka 3800 kvm till Pneu AB för 
en köpeskilling om 375 kr per kvm 

• Finansiering sker inom exploateringsbudgeten för finansförvaltningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 19. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-27. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
Reservationsavtal. 
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KS § 10 

Tillägg till markanvisningsavtal, Transval 
Änr KS 2015/485 

Beslut 
• Godkänna tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Gillöga AB och 

Hallskär AB. 

 

Sammanfattning 
Mellan Kristianstads kommun och Gillöga AB/ Hallskär AB (nedan gemen-
samt exploatören) finns sedan 2015 ett markanvisningsavtal för del av 
Åhus 14:108. Markanvisningsavtalet ger Byggherren en ensamrätt att, un-
der vissa givna förutsättningar, förhandla med Kommunen om förvärv av 
del av fastigheten Åhus 14:108. Exploatören ska ha färdigställt ett precise-
rat antal bostäder vid varje avtalstids utgång för att få avtalet förlängt. 
Första tidsperioden löper till och med fem år efter detaljplanens antagande, 
därefter förlängs avtalet i avtalsperioder om två år i sänder. 

På grund av pandemi och krig har tillgången på byggmaterial och andra 
byggtekniska lösningar avsevärt förändrats med långa leveranstider som 
följd vilket påverkar exploatörens möjligheter att kunna hålla utbyggnads-
takten. Detta är något som exploatören inte kan råda över. Därför har ut-
byggnadstakten dragits ner från 35 bostäder till 25 bostäder för inneva-
rande avtalsperiod och nästkommande två avtalsperioder. Fram till 2028-
04-14 skulle exploatören enligt huvudavtalet ha färdigställt 105 bostäder, 
med detta tillägg blir antalet färdigställda bostäder 75. Därefter återgår ut-
byggnadstakten till 35 bostäder per avtalsperiod. Totalt ska 250-300 bostä-
der byggas inom området. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-25  

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Gillöga AB och 

Hallskär AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 20. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Tillägg till markanvisningsavtal, underskrivet av motparten. 
Markanvisningsavtal för del av Åhus 14:108. 
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KS § 11 

Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av  
kommunala bolag 2022 
Änr KS 2022/1530 

Beslut 
• Godkänna uppföljning av de kommunala bolagen enligt bifogade rap-

porter. 

• Uppföljning av Kristianstad Airport AB ska genomföras under 2023. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Kristianstads kommun och ska 
enligt arkivlagen och arkivförordningen utöva tillsyn av kommunens myn-
digheter gällande arkivbildning och arkivvård. Kommunarkivet planerar 
och genomför tillsynen på arkivmyndighetens uppdrag.  

I enlighet med tillsynsrapport till kommunstyrelsen  2022/1530.1.7.4 har 
kommunarkivet under 2022 genomfört en uppföljning av de kommunala 
bolagen. Uppföljningen omfattar åtgärder som ålades bolagen under 2020 
års arkivtillsyn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna uppföljning av de kommunala bolagen enligt bifogade rap-

porter. 

• Uppföljning av Kristianstad Airport AB ska genomföras under 2023. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 5. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022–12–13. 
Rapporter om uppföljning av 2020 års arkivtillsyn av kommunala bolag 
2022. 
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KS § 12 

Ansökan om medel ur CW Olanders fond för stadens  
prydande med konstverk samt Otto Ericssons donation 
Änr KS 2022/1537 

Beslut 
• Bevilja kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor ur CW Olanders 

fond för stadens prydande med konstverk till konstnärlig gestaltning 
längs gång- och/eller cykelvägen som binder samman Kristianstad in-
nerstad och Näsby. 

• Bevilja kultur- och fritidsnämnden 420 000 kronor ur Otto Ericssons 
donation till konstnärlig gestaltning längs gång- och/eller cykelbanan 
som binder samman Kristianstad innerstad och Näsby. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade vid sammanträde 2021-11-24 § 272 beslut om 
att tilldela kultur- och fritidsnämnden medel ur CW Olanders fond samt 
Oscar Petterssons räntefond 12 till konstnärlig gestaltning längs gång- och 
cykelvägen som binder samman Kristianstad innerstad och Näsby. Förelig-
gande förslag ansöker om fondmedel även 2022 för samma projekt, där en 
utökning av budget ger möjlighet att ta ett större grepp över sträckan, utö-
ver tunneln. Grundtanken med den konstnärliga gestaltningen är den-
samma – att addera mjuka och trygghetsskapande värden.  

Sökta fondmedel innebär en förstärkning av budgeten som består av beslu-
tade fondmedel 2021 om totalt 301 000 kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i enlighet med konstkommitténs för-
slag att av kommunstyrelsen få 200 000 kronor ur CW Olanders fond och 
420 000 kronor ur Otto Ericssons donation, till konstnärlig gestaltning 
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längs gång- och/eller cykelbanan som binder samman Kristianstad in-
nerstad och Näsby. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor ur CW Olanders 

fond för stadens prydande med konstverk till konstnärlig gestaltning 
längs gång- och/eller cykelvägen som binder samman Kristianstad in-
nerstad och Näsby. 

• Bevilja kultur- och fritidsnämnden 420 000 kronor ur Otto Ericssons 
donation till konstnärlig gestaltning längs gång- och/eller cykelbanan 
som binder samman Kristianstad innerstad och Näsby. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 4. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-02. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-12-08 § 117. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-24. 
Konstkommitténs sammanträdesprotokoll 2022-11-14. 
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KS § 13 

Medborgarförslag - Shoppingbuss mellan C4-shopping,  
Galleria Boulevard och Härlövs handelsområde 
Änr KS 2021/1036 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-10-14. 

 

Sammanfattning 
 Gärds Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag att införa 

en shoppingbuss mellan C4-shopping, Galleria Boulevard och Härlövs han-
delsområde. Bussen skulle vara liknande de Hop On Hop Off bussar som 
finns i större städer, främst för turister. 

Till C4 shopping går stadsbuss 1 och regionbussarna 545, 551, 552, 558. 
Till Galleria Boulevard (Hästtorget) går stadsbuss 1, regionbussarna 545, 
551, 552, 558 och SkåneExpressbussarna 1, 3 och 4. Till Härlöv går region-
buss 549. Alla bussar går till Kristianstad C för eventuellt byte till annan 
buss, Galleria Boulevard och C4-shopping trafikeras av flera gemensamma 
linjer. 

Kristianstads kommun anser att det inte är ett kommunalt uppdrag att 
driva en buss mellan olika handelsplatser. Det står privata initiativ fritt att 
tillsammans med intresserade organisationer arbeta för en shoppingbuss.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-10-14. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 6. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-11-28. 
Remiss 2021-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-14 § 229. 
Medborgarförslag 2021-07-17. 
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KS § 14 

Medborgarförslag - Nytänk om bussförbindelse i  
Åhus och till och ifrån Åhus 
Änr KS 2021/1413 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-10-14. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, inkommit med ett medborgarförslag angående buss-

trafiken inom samt till och från Åhus, se kartan i bilagan till medborgarför-
slaget. 

Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken och har därmed ansvaret 
för kollektivtrafiken. Kommunen har en regelbunden dialog med Skånetra-
fiken för att kunna påverka utvecklingen och förbättra kollektivtrafiken 
inom Kristianstads kommun. 

En ny busslinje, 552, började trafikera Kristianstad – Åhus i december 
2021, alltså efter det att medborgarförslaget lämnades in. Tillsammans 
med linje 551 så trafikerar idag dessa två linjer stora delar av det som för-
slagsställaren tar upp i sitt medborgarförslag. Under sommarveckorna, 27 
juni – 7 augusti 2022, gick det även en buss, linje 560, som trafikerade bl a 
hållplatserna i närheten av Täppetstranden/Åhusbryggan och Evene-
mangsstranden.  Med bussarna 551 och 552 är det redan idag möjligt att 
åka från de olika delarna i Åhus in till centrala Åhus eller hela vägen in till 
Kristianstad. 

Linje 551 (Kristianstad-Åhus-Yngqö-Furuboda), kommer på väg 118 in i 
Åhus sen kör den in via Hamnleden-Vallgatan-Köpmannagatan-väg 118-
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Äspetvägen-Åvägen-väg 118 och därefter vidare ner mot Yngsjö och Fu-
ruboda som tidigare. 

Linje 552 (Kristianstad Åhus), har samma körväg som linje 551 fram till 
korsning mellan väg 118 och Täppetleden, där linje 552 istället kör från väg 
118 in på Täppetleden. Linjen kör sedan genom Åhus via Täppetleden-Ko-
lonivägen-Fädriften-Södra Piggagatan-Ellegatan-Hamnleden, med ändhåll-
plats Åhus Glashyttan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-10-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 7. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut. 
Remiss 2022-02-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-16 § 286. 
Medborgarförslag 2021-10-25. 
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KS § 15 

Medborgarförslag - Förbättra miljön för paddling 
Änr KS 2021/743 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Den socialdemokratiska gruppen yrkar att medborgarförslaget skall bifal-
las. 

I händelse av att detta inte vinner gehör reserverar sig den socialdemokra-
tiska gruppen med hänvisning till eget förslag och lämnar nedanstående 
skriftliga reservation: 

I tjänsteutlåtandet framgår att  

”Trenden för aktiv Sverigesemester ser inte ut att minska. En förstärkt 
paddlingsmöjlighet som även tangerar Vattenriket och Kristianstad skulle 
stärka friluftslivet och besöksnäringen i kommunen.”  

Det framgår även att en förstudie är att önska men förslaget är att inte på-
börja arbetet med en någon förstudie, utan att invänta andra och låta andra 
gå före i arbetet med att främja turism. Den Socialdemokratiska gruppen 
finner att det finns tillräckligt klarlagt värde i medborgarförslaget för att bi-
falla detta och påbörja nödvändiga processer för en förstudie och yrkade 
därav bifall till medborgarförslaget.” 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemo-
kraternas förslag. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S), Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till medbor-
garförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgaförslag att förbättra till-

gängligheten och infrastrukturen för paddling i Helgeå.  

Medborgarförslaget beskriver hur en förbättring av paddlingsmöjlighe-
terna längs Helgeå skulle gynna friluftslivet och stärka turismen i området. 
Detta genom att anlägga ett antal lägerplatser längs med Helge å från Osby 
ned till Åhus. Vidare beskrivs att det finns 7 dammar längs vägen som 
paddlaren måste ta sig förbi. Här föreslås någon form av lyft/passage.  

Kommunledningskontoret i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen anser att det är intressant att knyta samman 
Helge å för paddling med kommunerna uppströms. Trenden för aktiv Sveri-
gesemester ser inte ut att minska. En förstärkt paddlingsmöjlighet som 
även tangerar Vattenriket och Kristianstad skulle stärka friluftslivet och be-
söksnäringen i kommunen.  

Kristianstads kommun genom Vattenriket har ett pågående projekt (På vat-
ten i Vattenriket) för att stärka det vattenburna friluftslivet i kommunen 
längs Helge å. Inom projektet har Kavrö bro rustats upp en men brygga för 
bland annat upptagning/isättning av kanoter. Vidare planeras flera platser 
längs ån förstärkas med paddlingsbryggor kommande år.  
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En förstudie är förutsättningen för att en ny kanotled i Helge å ska kunna 
bli verklighet. En eventuell förstudie bör inte påbörjas innan utredningen 
av kanotleden i Immeln-Raslången-Halen är färdig för att dra nytta av dess 
lärdomar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 8. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-12-06. 
Remiss 2021-07-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 183. 
Medborgarförslag 2021-05-14. 
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KS § 16 

Medborgarförslag - Solcellsdriven laddningsstation  
på Naturums parkering 
Änr KS 2021/1654 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskonto-

rets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs en stor, gratis, solcellsdriven laddningsstation ute på Naturrums par-
kering för 20 laddplatser. Förslagsställaren menar att med en laddstation 
på Naturrums parkering skulle bilarna också minska inne i centrum. Kom-
munfullmäktige beslutade 2022-03-08 § 26 att lämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret har av kom-
munstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Kommunledningskontoret tittar på frågan med laddstationer för elbilar i 
anslutning till Kristianstads centrala delar men även hur laddinfrastruktu-
ren ska kunna byggas ut i övriga orter inom kommunen. Det är ett arbete 
som pågår och beräknas vara klart under 2023. Att bygga ut laddplatser för 
billaddning anser kommunen ska ligga på den öppna marknaden. Kommu-
nen har inte heller möjlighet att subventionera enskilda personer genom 
att möjliggöra gratis laddning. Att en laddstation kan komma till stånd på 
Naturrums parkeringen anser kommunledningskontoret vara en möjlighet 
inom en snar framtid dock inte med gratis laddningsmöjligheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskonto-

rets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 9. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-12-06. 
Remiss 2022-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 26. 
Medborgarförslag 2021-12-19. 
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KS § 17 

Medborgarförslag - Ta fram eller uppdatera  
kommunens tillgänglighetspolicy 
Änr KS 2022/557 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen tar fram en 

tillgänglighetspolicy som uppmuntrar butiker, restauranger och fastighets-
ägare att tillgänglighetsanpassa miljön, och att kommunen ska kunna hän-
visa till dessa i dialog med dessa näringsidkare.  

Sedan 2001 finns bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) om att enkelt 
avhjälpta hinder (EAH) ska avhjälpas i publika lokaler och allmänna platser 
och det är fastighetsägarens ansvar att ta bort hindren.  

Att göra riktlinjer för fastighetsägare och andra näringsidkare i kommunen 
ligger utanför den kommunala kompetensen. Däremot finns en samverkan 
mellan kommun och fastighetsägare inom ramen för arbetet med Purple 
Flag som drivs av Kristianstad City, där ett av fokusområdena är tillgänglig-
het. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 10. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-11-28. 
Remiss 2022-07-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-23 § 124. 
Medborgarförslag 2022-05-10. 
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KS § 18 

Medborgarförslag - Renovering av dykdalberna i  
Helge å i Åhus 
Änr KS 2019/97 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, har inkommit med ett medborgarförslag om att 

rusta upp och värna om dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Under den tid då ålexporten var stor i Åhus anlades så kallade dykdalber i 
Åhus innerhamn. En dykdalb är en förtöjningsplats mitt i vattnet som nytt-
jades i väntan på att en kajplats skulle bli ledig. De har också använts för att 
styra undan båtar från att kollidera med bropelare och dylikt. Dykdalberna 
har ett värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. En dykdalb utgörs rent 
konstruktionsmässigt av ett bottenfast, sammanbundet pålknippe.  

I Åhus innerhamn finns ett antal dykdalber i varierande skick, se fotogra-
fier i beslutsunderlaget. Några är så dåliga att de i princip inte längre finns 
kvar, några är i betydligt bättre skick. Några av dykdalberna står mest tro-
ligt inom kommunens fastighet, någon står mest troligt utanför kommu-
nens fastighet. Fastighetsgränserna är osäkra då de är gamla och outredda. 
En fastighetsgräns kan bara bestämmas genom en lantmäteriförrättning.  

Då dykdalberna är placerade i vattnet utgör alla arbeten på eller invid 
dessa vattenverksamhet i miljöbalkens mening. Nästan all vattenverksam-
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het är anmälningspliktig, och flertalet tillståndspliktig. För att vidta arbeten 
på dykdalberna kommer någon form av anmälan eller tillstånd att er-
fordras.  

Åhus innerhamn är ett område med många olika intressenter med olika vil-
jor och behov.  

Kommunledningskontoret ser att det skulle kunna finnas ett värde av att 
bevara dykdalberna och att tillgängliggöra de med information. Dock ser 
kommunen att ett sådant åtagande skulle innebära en del kostnader utifrån 
oklara markförhållanden och behovet av tillstånd/ anmälan för få bedriva 
vattenverksamhet. Det finns också många olika aktörer som har intressen i 
Åhus innerhamn och dessa måste vägas mot varandra. För att kunna vidta 
några åtgärder behöver ärendet utredas vidare.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 11. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-28 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-12-15. 
Remiss 2019-04-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-12 § 82. 
Medborgarförslag 2019-01-24. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-01-25  

 

 

 

KS § 19 

Medborgarförslag - Värna dykdalberna i Åhus hamn  
varsamt 
Änr KS 2020/781 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag 

om att rusta upp och värna om dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Under den tid då ålexporten var stor i Åhus anlades så kallade dykdalber i 
Åhus innerhamn. En dykdalb är en förtöjningsplats mitt i vattnet som nytt-
jades i väntan på att en kajplats skulle bli ledig. De har också använts för att 
styra undan båtar från att kollidera med bropelare och dylikt. Dykdalberna 
har ett värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. En dykdalb utgörs rent 
konstruktionsmässigt av ett bottenfast, sammanbundet pålknippe.  

I Åhus innerhamn finns ett antal dykdalber i varierande skick, se fotogra-
fier i beslutsunderlaget. Några är så dåliga att de i princip inte längre finns 
kvar, några är i betydligt bättre skick. Några av dykdalberna står mest tro-
ligt inom kommunens fastighet, någon står mest troligt utanför kommu-
nens fastighet. Fastighetsgränserna är osäkra då de är gamla och outredda. 
En fastighetsgräns kan bara bestämmas genom en lantmäteriförrättning.  

Då dykdalberna är placerade i vattnet utgör alla arbeten på eller invid 
dessa vattenverksamhet i miljöbalkens mening. Nästan all vattenverksam-
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het är anmälningspliktig, och flertalet tillståndspliktig. För att vidta arbeten 
på dykdalberna kommer någon form av anmälan eller tillstånd att er-
fordras.  

Åhus innerhamn är ett område med många olika intressenter med olika vil-
jor och behov.  

Kommunledningskontoret ser att det skulle kunna finnas ett värde av att 
bevara dykdalberna och att tillgängliggöra de med information. Dock ser 
kommunen att ett sådant åtagande skulle innebära en del kostnader utifrån 
oklara markförhållanden och behovet av tillstånd/ anmälan för få bedriva 
vattenverksamhet. Det finns också många olika aktörer som har intressen i 
Åhus innerhamn och dessa måste vägas mot varandra. För att kunna vidta 
några åtgärder behöver ärendet utredas vidare.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 12. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-12-15. 
Remiss 2020-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 138. 
Medborgarförslag 2020-07-08. 
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KS § 20 

Medborgarförslag - Återskapa dykdalberna i  
Åhus hamn 
Änr KS 2022/847 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, har inkommit med ett förslag om att rusta upp och 

värna om dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Under den tid då ålexporten var stor i Åhus anlades så kallade dykdalber i 
Åhus innerhamn. En dykdalb är en förtöjningsplats mitt i vattnet som nytt-
jades i väntan på att en kajplats skulle bli ledig. De har också använts för att 
styra undan båtar från att kollidera med bropelare och dylikt. Dykdalberna 
har ett värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. En dykdalb utgörs rent 
konstruktionsmässigt av ett bottenfast, sammanbundet pålknippe.  

I Åhus innerhamn finns ett antal dykdalber i varierande skick, se fotogra-
fier i beslutsunderlaget. Några är så dåliga att de i princip inte längre finns 
kvar, några är i betydligt bättre skick. Några av dykdalberna står mest tro-
ligt inom kommunens fastighet, någon står mest troligt utanför kommu-
nens fastighet. Fastighetsgränserna är osäkra då de är gamla och outredda. 
En fastighetsgräns kan bara bestämmas genom en lantmäteriförrättning.  

Då dykdalberna är placerade i vattnet utgör alla arbeten på eller invid 
dessa vattenverksamhet i miljöbalkens mening. Nästan all vattenverksam-
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het är anmälningspliktig, och flertalet tillståndspliktig. För att vidta arbeten 
på dykdalberna kommer någon form av anmälan eller tillstånd att er-
fordras.  

Åhus innerhamn är ett område med många olika intressenter med olika vil-
jor och behov.  

Kommunledningskontoret ser att det skulle kunna finnas ett värde av att 
bevara dykdalberna och att tillgängliggöra de med information. Dock ser 
kommunen att ett sådant åtagande skulle innebära en del kostnader utifrån 
oklara markförhållanden och behovet av tillstånd/ anmälan för få bedriva 
vattenverksamhet. Det finns också många olika aktörer som har intressen i 
Åhus innerhamn och dessa måste vägas mot varandra. För att kunna vidta 
några åtgärder behöver ärendet utredas vidare.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-11-28. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om möjlighet 
till ett bevarande av dykdalberna i Åhus innerhamn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-11 § 13. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-12-15. 
Remiss 2022-09-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-13 § 164. 
Medborgarförslag 2022-07-25. 
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KS § 21 

Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter  
i Krinova AB 
Änr KS 2022/1294 

Beslut 
• Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för  

tiden från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie års-
stämma 2025: 

Jonas Haak, tillika ordförande 

Anders Johansson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice  
ordförande 

Eva-Marie Hagström, avdelningschef Kristianstads kommun 

Johan Möllerström 

Hans Ramel 

  

Förslag till kommunstyrelsen 
• Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för ti-

den från ordinarie årsstämma 2023 intill slutet av ordinarie årsstämma 
2025: 

Jonas Haak, tillika ordförande 

Anders Johansson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice  
ordförande 

Eva-Marie Hagström, avdelningschef Kristianstads kommun 

Johan Möllerström 
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Hans Ramel 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-13. 
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KS § 22 

Val av ledamot till Helgeåns vattenråd 
Änr KS 2022/1604 

Beslut 
• Välja Ricard Jönsson (SD) som ledamot i Helgeåns vattenråd intill slutet 

av ordinarie årsstämma 2027. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Ricard Jönsson (SD) väljs som ledamot i 
Helgeåns vattenråd intill slutet av ordinarie årsstämma 2027. 
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KS § 23 

Val av ledamot till Skräbeåns vattenråd 
Änr KS 2023/89 

Beslut 
• Välja Ricard Jönsson (SD) som ledamot i Helgeåns vattenråd intill slutet 

av ordinarie årsstämma 2027. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Ricard Jönsson (SD) väljs som ledamot i 
Helgeåns vattenråd intill slutet av ordinarie årsstämma 2027. 
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KS § 24 

Initiativärende - Utvärdering av gemensam service 
Änr KS 2022/1583 

Beslut 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-12-27. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende att: 

- Gemensam service utvärderas externt med utgångspunkt från de 
nyttor som anges i ”Projektdirektiv – sammanhållen serviceorgani-
sation”. 

- Utvärderingen även innefattar verksamheternas och medarbetar-
nas perspektiv avseende uppnådd kvalitet i relation till de kommu-
nala huvuduppdragen. 

- Kommunstyrelsen via halvårsvisa uppföljningar informeras om Ge-
mensam service separat avseende medarbetare och ekonomi i pari-
tet med hur övriga nämnder utövar sitt medarbetaransvar. 

Kommunledningskontoret står inför en övergripande organisationsöver-
syn, till den kommer det upphandlas en extern utvärdering enbart gällande 
gemensam service. Denna utvärdering har direkt koppling till de målsätt-
ningar som föranledde en sammanhållen serviceorganisation. I slutredovis-
ningen från den 3 oktober 2018 rekommenderades att genomföra en ex-
tern utvärdering efter 12–18 månader efter införandet. I det hänvisade 
projektdirektiv framkommer det att en utvärdering ska ske senast den 30 
april 2022. På grund av den rådande pandemi har den externa utvärde-
ringen tvingats skjutas fram i tiden. Emellertid så står kommunlednings-
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kontoret nu redo att genomföra en extern utvärdering i enlighet med både 
utredning och projektdirektivet. 

Utvärderingen kommer genomföras inom ramen för kommunens samver-
kansmodell med fackliga parter varför medarbetarperspektivet beaktas ge-
nom representation. Inhämtandet av uppföljningsmaterial kommer ske 
med berörda verksamheter varpå de olika verksamheterna kan ge sin re-
flektion kring införandet av den sammanhållna serviceorganisationen.  

Då det gäller Socialdemokraterna tredje yrkande så menar kommunled-
ningskontoret att det med fördel kan redovisas varje tertial istället för halv-
årsvis. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att integrera gemensam ser-
vice med kommunledningskontoret varför en särredovisning skulle kunna 
motverka detta mål. Emellertid skiljer sig förutsättningarna åt mellan de 
olika delarna av förvaltningen då det inom gemensam service finns fysiska 
arbetsmiljöutmaningar som inte finns i samma utsträckning inom övriga 
delar av förvaltningen. En redovisning gällande dessa frågor kan med för-
del ligga till grund för en djupare diskussion utifrån kommunstyrelsen an-
svar. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-12-27. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-27. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-21 § 282. 
Initiativärende 2022-12-21. 
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KS § 25 

Initiativärende - Anstånd i väntan på elstöd 
Änr KS 2023/128 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokra-
ternas förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att detta initiativärende borde ha kunnat behandlas 
redan på dagens kommunstyrelsesammanträde. I normala fall är omedel-
bara beslut ett otyg som skall undvikas, men när det gäller just anstånd 
med räkningar i nuvarande läge borde ett undantag gjorts. Den ekono-
miska situationen för många familjer i kommunen är oerhört ansträngd och 
då är ett anstånd med räkningar det minsta kommunen kan göra. 

Rent formellt hade det också varit fullt möjligt att bereda initiativärendet 
på KS-AU den 18:e januari då det inkom till kommunkansliet redan den 
12:e januari. Valet att avvakta beredning ända fram till dagens samman-
träde kan inte ses som något annat än en medvetet vald passivitet. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

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

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Stu-
resson (S), Dan Berger (S), Mikael Persson (V) och Daniél Tejera (L) yrkar 
bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Ulrika Tollgrens (S) förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens för-
slag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår följande i ett initiativärende: 

”Den borgerliga regeringen lovade att ett elstöd skulle vara på plats senast 
den 1 november 2022. Av detta ser vi ännu inget. Elpriserna är fortsatt 
höga och i kombination med övriga prishöjningar är människor oroliga 
över om de kan klara av att betala elräkningarna i vinter. Eftersom rege-
ringen brister i sitt ansvar bör kommunerna ta på ledartröjan och agera. 

Vårt tidigare initiativärende om att ta ett samlat grepp för att motverka 
prishöjningar kopplat till kommunen och dess bolag besvarades utan åtgär-
der. Kristianstads högerkonservativa styre har inte insett allvaret i att 
många människor tvingas välja mellan elräkningen, barnomsorgsavgiften 
eller mat på bordet. 

Vi Socialdemokrater föreslår att Kristianstads kommun stöttar sina invå-
nare under denna elkris när höga elräkningar under kommande månader 
är ett faktum för många hushåll. Ifall Kristianstad inte bidrar med att er-
bjuda invånarna denna trygghet är risken stor att människor hamnar hos 
Kronofogden för att värsta fall behöva lämna hus och hem. Exempel på 
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andra kommuner som agerat eller planerar att erbjuda uppskov gällande 
kommunala avgifter är Staffanstorp, Växjö, Lerum, Trelleborg och Ös-
tersund. 

Vi Socialdemokrater föreslår därför 

- Att kommunstyrelsen 25 januari 2023 fattar nödvändiga beslut för 
att direkt kunna bevilja kommuninvånare anstånd med kommunala 
avgifter och taxor. 

- Att anståndet ska gälla fram till dess att regeringens elstöd betalas 
ut.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2023-01-12. 
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