
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2023-03-22 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-15:05. 

 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Silverbern (M) Annelie Karlsson (S), §§ 56, 

58-59 

 
Carl Henrik Nilsson (SD),  
§§ 56, 58-59 

Christina Borglund (KD) Dan Berger (S) 

 Dick Nystrand (SD) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 

 Camilla Palm (M) Ulrika Tollgren (S) Daniél Tejera (L) 

 Ulf Persson (M) Martin Hallingström Skoglund (S) Kent Angergård (C) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Rickard Axelsson (SD) 
istället för Carl Henrik 
Nilsson (SD), § 69-70 

Linnea Bengtsson (V) istället för 
Annelie Karlsson (S), §§ 69-70       

    

Ersättare Rickard Axelsson (SD),  
§§ 56, 58-59 

Camilla Ottosson (KD) Linnea Bengtsson (V),  
§§ 56, 58-59 

 Bo Silverbern (M) Therese Larsson Sturesson (S),  
§§ 56, 58-59 

Pernilla Blixt (L), §§ 56, 58-
59 

    

    

Övriga närvarande Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör,  
§§ 56, 58-59, 70 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Eva-Marie Hagström, tillförordnad 
mark- och exploateringschef,  
§§ 56, 58-59 

 

    

    

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 56, 58-59, 69-70 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Ulrika Tollgren 
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1 (1) 

Kommunstyrelsen 2023-03-22 

 
Plats och tid  Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-15:05. 
 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Silverbern (M) Annelie Karlsson (S), §§ 48-

55, 57, 60-61, 63, 65-68 

 
Carl Henrik Nilsson (SD),  
§§ 48 (information om Åhus Hamn), 
49-55, 57, 60-61, 65-66 

Christina Borglund (KD) Dan Berger (S) 

 Dick Nystrand (SD) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 

 Camilla Palm (M) Ulrika Tollgren (S) Daniél Tejera (L) 

 Ulf Persson (M) Martin Hallingström Skoglund (S) Kent Angergård (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

Rickard Axelsson (SD) 
istället för Carl Henrik 
Nilsson (SD), §§ 48 (information 
om budgetförutsättningar och centrala 
reningsverket), 62-64, 67-68, 71-
75 

Linnea Bengtsson (V) istället för 
Annelie Karlsson (S), §§ 62, 64, 71-
75 

      

Ersättare 
Rickard Axelsson (SD),  
§§ 48 (information om Åhus Hamn), 
49-55, 57, 60-61, 65-66 

Camilla Ottosson (KD) Linnea Bengtsson (V),  
§§ 48-55, 57, 60-61, 63, 65-
68 

 

Bo Silverbern (M) Therese Larsson Sturesson (S),  
§§ 48 (information om Åhus Hamn, del av 

budgetförutsättningar), 49-55, 57, 60-61, 
65-66 

Pernilla Blixt (L), §§ 48-55, 
57, 60-61, 63, 65-68 

Övriga närvarande Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör,  
§§ 48-55, 57, 60-61, 63, 65, 68, 71-
75 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Christer Nilsson, ordförande Åhus 
Hamn & Stuveri AB, § 48 

Helene Åkesson (L), vice 
ordförande Åhus Hamn & 
Stuveri AB, § 48 

 
Fredrik Åsare, VD Åhus 
Hamn & Stuveri AB, § 48 

Pia Dahlin (SD), ordförande 
tekniska nämnden, § 48 

Thomas Nilsson (S), vice 
ordförande tekniska 
nämnden, § 48 

 
Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 48 

Christer Nothnagl, avdelningschef 
tekniska förvaltningen, § 48 

Helene Frykler, HR-direktör, 
§§ 51, 66 

 
Josephine Törnqvist, 
redovisningschef, §§ 52-55 

Emelie Tobler, controller, § 48 
(information om budgetförutsättningar) 

Eva-Marie Hagström, 
tillförordnad mark- och 
exploateringschef, §§ 57, 60, 
65 

 
Susanne Friedrichsen, 
planerare arbete och 
välfärdsförvaltningen, § 63 

Claes Sandén, marknadsförings-
samordnare, § 65  

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

Digital justering 

 
  Paragrafer 48-55, 57, 60-68, 71-75 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 Ordförande Camilla Palm 

 
 Justerare Ulrika Tollgren 

   
 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 22 mars 2023 kl. 09:00-15:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Åhus Hamn & Stuveri AB 

13:00-14:00 Budgetförutsättningar (samtliga presidier, 
 förvaltningschefer och ekonomichefer är 
 inbjudna) 

14:00-14:20 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
 reningsverket – kvartal 1 

2022/1579 

4 Delgivningar 2022/1580 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/1581 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2022/1582 

7 Årsredovisning 2022 2023/177 

8 Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 2022/615 

9 Budgetkompensation för paviljongetablering Lekholmens 
förskola 

2022/245 

10 Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning av 
momshantering 

2022/1532 

11 Försäljning av del av Kristianstad Näsby 35:2 2019/668 
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12 Reservation och försäljning av fastigheten Kristianstad 
Näsby 35:69 

2022/1162 

13 Reservera och försälja fastigheten Vägverket 4 i Tollarp 2022/1613 

14 Reservera och försälja fastigheten Hängrännan 6 2020/22 

15 Ombyggnation av Vattentornsvägen 2023/279 

16 Utbyggnad Sommarlustparken 2023/287 

17 Uppföljning 2022 – Strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

2022/1009 

18 Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2022 2022/929 

19 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring 

2022/1262 

20 Policy och riktlinjer för avtal om marknadsföring 
tillsammans med idrottsklubbar 

2023/256 

21 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för 
kommunledningskontoret 2022 

2023/220 

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

2023/293 

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

2023/295 

24 Utseende av representanter till Nedre Helgeåns 
Regleringsföretag av år 1936 

2023/245 

25 Ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2023 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande kommer senare. 

2023/388 

26 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

2023/59 

27 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2022/1603 

28 Medborgarförslag - Anlägg en rundbanehall för friidrott 2022/875 
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29 Medborgarförslag - Återskapa en småbåtshamn vid före 
detta badhuset 

2022/1335 

30 Initiativärende - Extra bidrag till barn och ungdomar i 
idrottsföreningar 

2023/240 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 48 

Informationer 
Änr KS 2022/1579 

• Åhus Hamn & Stuveri AB informerar om verksamheten genom ordfö-
rande Christer Nilsson, vice ordförande Helene Åkesson (L) och VD 
Fredrik Åsare. 

• Samtliga nämnders presidium, förvaltningschefer och ekonomichefer 
bjuds in för ekonomidirektörens information och gemensam diskussion 
om budgetförutsättningar inför budget 2024. 

• Tekniska nämndens ordförande Pia Dahlin (SD), vice ordförande Tho-
mas Nilsson (S), tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Käll-
ström och avdelningschef Christer Nothnagl informerar om projektet 
för om- och tillbyggnad av centrala reningsverket. 
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Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 49 

Delgivningar 
Änr KS 2022/1580 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/741 Hid 2023.1388 
Redovisning återbesättandeprövningar oktober-december 2022. 
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KS § 50 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/1581 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/1581 Hid 2023.1389 
Redovisning av delegeringsbeslut 2023-02-10 — 2023-03-13. 
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Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 51 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2022/1582 

Beslut 
• Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk må-
nadsuppföljning från nämnder och styrelser för februari 2023. 

HR-direktör Helene Frykler lämnar information om kommunövergripande 
uppföljning avseende medarbetare för februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning februari 2023. 
Uppföljning medarbetare februari 2023. 
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KS § 52 

Årsredovisning 2022 
Änr KS 2023/177 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-

mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2022. Årets re-
sultat för kommunen uppgår till 453 miljoner kronor. Den kommunala kon-
cernen, som omfattar kommunens hel- och delägda bolag redovisar ett re-
sultat på 532 miljoner kronor för 2022.  

Enligt Kristianstads kommuns riktlinjer för styrning och god ekonomisk 
hushållning får reservering göras för den del av årets resultat, efter ba-
lanskravsjusteringar, som överstiger 2 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag. Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av det 
egna kapitalet. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår 
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till 7,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kristianstads kommun 
har en resultatutjämningsreserv på 268 miljoner kronor och kan för 2022 
sätta av ytterligare 245 miljoner kronor. Detta skulle innebära att reserven 
är maximalt fylld enligt gällande regelverk. Kommunledningskontoret före-
slår en reservering om 100 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 
för 2022. Att inte hela utrymmet reserveras beror på att behovet av resul-
tatutjämningsreserven inte finns, eftersom Kristianstads kommuns eko-
nomi är god. 

Efter upprättande av årsredovisning och årsbokslut är den samlade be-
dömningen är att Kristianstads kommun haft en god ekonomisk hushåll-
ning under år 2022. 

Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2022, samt särre-
dovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för år 2022. 

• 100 miljoner kronor av årets resultat avsätts till resultatutjämningsre-
serven. 

• Den verksamhet som bedrivits av kommunägda aktiebolag under före-
gående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för år 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 55. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-02. 
Årsredovisning 2022. 
Tekniska nämndens beslut 2023-03-02 § 25. 
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Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2022. 
Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning. 
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KS § 53 

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav  

890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och  
539,0 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt  
bilaga 1. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) deltar inte i beslutet om reviderad 
investeringsbudget 2023. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

”Vänsterpartiet stödde Socialdemokraternas yrkande om återremiss av 
ärendet. 

När slutprognosen för reningsverket redovisades någon timme senare på 
samma mötet visade det sig ha varit mycket klokt att återremittera ärendet 
och se till att summorna i den reviderade budgeten överensstämde men 
den verklighet som finns. Skall det vara någon mening med att revidera in-
vesteringsbudget behöver den absolut största investeringen i kommunen 
ligga på en överensstämmande nivå. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå yrkandet om återremiss reserverar vi 
oss mot beslutet.” 
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Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Det är naturligtvis nödvändigt att justera investeringsbudget med avse-
ende på projekt som av olika skäl blivit försenade eller uppskjutna över 
årsskiften. Men det är en brist att budget för omgestaltningen av Vatten-
tornsvägen inte fanns med i investeringsbudget som fastställdes i decem-
ber 2023.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår med anledning av den informationen som pre-
senterats gällande Centrala reningsverket behöver investeringsbudgeten 
återremitteras för att väga in konsekvenserna av fram tills nu okända 
ökade kostnader förhållande till totala flerårsramen. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag om att åter-
remittera ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att avgöra ärendet idag mot Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras förslag att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen ska 
avgöra ärendet idag. 

 

Sammanfattning 
Verksamheterna har inkommit med behov av ombudgetering av investe-
ringar ifrån år 2022 till år 2023. Efter genomgång föreslås 534,7 miljoner 
kronor att ombudgeteras till år 2023 och den totala investeringsbudgeten 
för år 2023 blir därmed 1 428,9 miljoner kronor.  
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Stora poster i ombudgeteringen är projekt som kommer att utföras, exem-
pelvis Centrala reningsverket, Österslövs skola och Kämpaställets förskola 
och överföringsledning Gärds Köpinge vattenverk – Åhus vattenverk. Det 
finns även en del fördröjda leveranser som gör att inventarieanslag ombud-
geteras. 

I ombudgeteringarna har omprioriteringar gjorts till två olika poster. Den 
första är 0,4 miljoner kronor för iordningsställande av två tillgänglighets-
anpassade toaletter då omsorgsförvaltningen ska låna Norra Åsums för-
skola för att bedriva daglig verksamhet där. 

Den andra prioriteringen är en utökad konstpott med 0,9 miljoner kronor 
till Kultur- och fritidsnämnden i och med tidigareläggandet av Allöskolan 
vilket beslutades i Kommunstyrelsen 2023-01-25. 

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 
2023 justeras. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa investeringsbudgeten 2023 till 1 428,9 miljoner kronor varav  
890,0 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och  
539,0 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten enligt  
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 56. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-16. 
Bilaga 1 Ombudgetering investeringar sammanställning. 
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KS § 54 

Budgetkompensation för paviljongetablering  
Lekholmens förskola 
Änr KS 2022/245 

Beslut 
• Bevilja budgetkompensation om 2 mnkr/år avseende evakueringsloka-

ler för Lekholmens förskola per år från 2023 och fram tills behovet av 
paviljonger upphör (preliminärt fram till Hammars förskola är färdig-
ställd). 

 

Sammanfattning 
Lekholmens förskola beslutades att rivas efter en totalskada i form av om-
fattande mögelskador som uppstått efter en omfattande vattenläcka. Ram-
böll som statusutredde byggnaden efter skadan gjorde bedömningen i en 
statusrapport daterad 2018-10-26 att byggnaden även vid en omfattande 
renovering sannolikt ej kan garanteras ge en säker miljö pga skadornas 
omfattning. 

I dokumentet ”Handledning hyresavtal” framgår att etablerings-, avetable-
rings- och hyreskostnader för ersättningslokaler (paviljonger) ingår i 
driftskostnaden. Tekniska förvaltningen erhåller budgetkompensation för 
merkostnader i samband med ombyggnader då inte befintlig verksamhet 
kan bedrivas i lokalerna. 

Hyreskontraktet för paviljongerna visar ett behov av driftmedel hos tek-
niska förvaltningen enligt följande. 

2023 och framåt – 2 mnkr/år tills avetablering sker 

I samband med fuktskadan erhölls en ersättning från försäkringsbolaget 
om ca 12 mnkr. Dessa är nu förbrukade och har fördelats enligt följande: 
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En del av den totala ersättningskostnaden har använts till hyreskostnader 
för paviljonger under 2019, 2020, 2021, 2022  
(hyreskostnad ca 2 mnkr/år). 

Övrig del av utbetalningen från försäkringsbolaget har använts till fuktut-
redning, rivning av den gamla förskolan samt etablering av paviljongerna. 

Då ersättningen från försäkringsbolaget nu är förbrukad måste förnyat be-
slut om budgetkompensation för paviljongetableringen tas. 

Enligt BUF kan dessa paviljonger avetableras när Hammars förskola är fär-
digställd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja budgetkompensation om 2 mnkr/år avseende evakueringsloka-

ler för Lekholmens förskola per år från 2023 och fram tills behovet av 
paviljonger upphör (preliminärt fram till Hammars förskola är färdig-
ställd). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-03. 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-03 § 27. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 55 

Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning  
av momshantering 
Änr KS 2022/1532 

Beslut 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande daterat 2023-03-01. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har getts tillfälle att yttra sig över kommunrevisio-
nens revisionsrapport daterad 2022-12-07 gällande översiktlig granskning 
av momshantering. Revisionsrapporten är upprättad av PwC på uppdrag av 
kommunrevisionen. Syftet med granskningen har varit att följa upp hur 
kommunstyrelsen agerat utifrån de rekommendationer som lämnades i 
samband med granskningen 2019 och hur kommunstyrelsen sedan dess 
arbetat för att förbättra sina rutiner kring momshantering. Förvaltningen 
tar till sig och delar i stort de rekommendationer som enligt rapporten, 
som framlades under 2022, behöver prioriteras. Uppföljning kommer att 
ske inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande daterat 2023-03-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 57. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-01. 
Revisionsrapport – Översiktlig granskning av momshantering. 
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KS § 56 

Försäljning av del av Kristianstad Näsby 35:2 
Änr KS 2019/668 

Beslut 
• Försälja del av fastigheten Kristianstad Näsby 35:2 till AB Kristian-

stadsbyggen för 4,7 miljoner kronor. 

• Meddela byggnadsnämnden att kommunen återkallar planuppdrag för 
fastigheten Näsby 35:2 med ärendenummer BN20-0620. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Vi ställer oss bakom försäljning av den aktuella tomten till ABK, men vi 
menar att gemensamhetsytor ska prioriteras på denna tomt. Som exempel 
skulle en näridrottsplats få stor nytta för barn och unga på den platsen. 
Möjligen kan detta kombineras med annan bebyggelse. Vi kommer att be-
vaka och verka för detta framöver.” 

 

Sammanfattning 
Del av fastigheten Näsby 35:2 föreslås avyttras till AB Kristianstadsbyggen, 
(ABK). ABK förslås ta över fastigheten i befintligt skick och enligt gällande 
detaljplan där fastigheten är planlagd för skola. ABK tänker att fastigheten 
kommer att utvecklas i linje med det planuppdrag som Kommunlednings-
kontoret tidigare ansökt om. Där användningen föreslås till bostad, vård 
och centrumverksamhet. Kommunstyrelsens planuppdrag kommer att 
återkallas. Aktuell del av Näsby 35:2 är cirka 5337kvm. På den del av fastig-



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

heten finns indraget vatten och avlopp. Köpeskillingen för del av Näsby 
35:2 föreslås till 4 700 000kr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Försälja del av fastigheten Kristianstad Näsby 35:2 till AB Kristian-

stadsbyggen för 4,7 miljoner kronor. 

• Meddela byggnadsnämnden att kommunen återkallar planuppdrag för 
fastigheten Näsby 35:2 med ärendenummer BN20-0620. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 40. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-23. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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KS § 57 

Reservation och försäljning av fastigheten  
Kristianstad Näsby 35:69 
Änr KS 2022/1162 

Beslut 
• Reservera och överlåta fastigheten Kristianstad Näsby 35:69 till  

AB Allön, för ett pris av 3 326 220 kronor. 

 

Sammanfattning 
AB Allön har i samarbete med kommunledningskontoret och omsorgsför-
valtningen sökt mark för att etablera en anläggning för korttidstillsyn och 
vistelse, för barnverksamheterna Nian och Äventyret, enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Anläggningen ska ersätta den 
nuvarande anläggningen på Banvaktsvägen 9 och 11 då den inte är verk-
samhetsanpassad. 

Parterna är överens om att en etablering inom fastigheten Näsby 35:69 är 
ett bra alternativ. AB Allön planerar att påbörja byggnationen under hösten 
2023 för inflyttning under början av 2025.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Reservera och överlåta fastigheten Kristianstad Näsby 35:69 till  

AB Allön, för ett pris av 3 326 220 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 41. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-17. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal. 
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KS § 58 

Reservera och försälja fastigheten Vägverket 4  
i Tollarp 
Änr KS 2022/1613 

Beslut 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Vägverket 4 om 6 158 

kvm till Entradia AB, för en köpeskilling om cirka 771 250 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Entradia AB, Box 1050, 271 00 Ystad är intresserad av att reservera och 
förvärva del av fastigheten Östra Vram 16:3 inom verksamhetsområdet i 
Tollarps östra delar.  

Entradia AB avser att uppföra en industrihall för den egna verksamheten 
som arbetar med charkuteri- och annan köttvarutillverkning.  

Kommunledningskontoret har föreslagit Kristianstad Vägverket 4. Fastig-
heten är på 6 158 kvm och fastställt pris är 125 kr per kvm vilket ger en kö-
peskilling om 769 750 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Vägverket 4 om 6 158 

kvm till Entradia AB, för en köpeskilling om cirka 771 250 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 42. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-23. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal. 
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KS § 59 

Reservera och försälja fastigheten Hängrännan 6 
Änr KS 2020/22 

Beslut 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Hängrännan 6 om 1972 

kvm till Pesado AB för en köpeskilling om 680 340 kronor 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Pesado AB, Ugglevägen 12, Åhus, har inkommit med intresseanmälan av 
verksamhetsmark. Företaget planerar att bygga en lokal för den egna verk-
samheten Taksäkerhet Syd AB. Parterna är överens om att fastigheten 
Kristianstad Hängrännan 6 är lämplig för ändamålet. Fastigheten har en 
areal på 1 972 kvm vilket ger en köpeskilling på 680 340 kronor. 

Inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde på totalt 326 000 kvm mark 
har 248 000 kvm sålts. Resterande areal är reserverad, endast några 
mindre områden finns kvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Hängrännan 6 om 1972 

kvm till Pesado AB för en köpeskilling om 680 340 kronor 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 43. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-24. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal. 
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KS § 60 

Ombyggnation av Vattentornsvägen 
Änr KS 2023/279 

Beslut 
• Genomföra ombyggnationen av Vattentornsvägen i enlighet med kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-09 med en budget om 
20 miljoner kronor. 

• Genomföra sanering av förorenade massor inom området med en bud-
get om 10 miljoner kronor. 

• Investeringen hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 
2023 för projekt 18772 - Vattentornsvägen. 

• Saneringskostnaden hanteras inom exploateringsbudget på finansför-
valtningen för 2023 för projekt 18772 - Vattentornsvägen. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift- och 
underhåll med 550 000 kr per år för tekniska nämnden från och med 
färdigställande som beräknas till hösten 2024. Tekniska nämnden och 
kommunledningskontoret ska gemensamt verka för en lägre driftskost-
nad än de angivna 550 000 kr per år. Tekniska nämnden ansvarar för 
att lyfta driftbudgetposten inom budgetprocessen. 

Reservationer 

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

”Norra staden behöver ett helhetsgrepp. Sammankopplingen med Barbac-
kaområdet och Tivoliparken är en avgörande faktor för att ta vara på in-
nerstadens potential.  

På många delar har den socialdemokratiska gruppens påtryckningar skapat 
en övergripande strukturkartläggning men de formella besluten om inrikt-
ningsval saknas. En broförbindelse som binder samman centralstationens 
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spårnät och Barbackaområdets norra del med centrum är ett sådant avgö-
rande ställningstagande. Den socialdemokratiska gruppen yrkade på att 
startbesked för omgestaltning av vattentornsvägen skall kombineras med 
ett uppdrag till kommunledningskontoret. Ett uppdrag som syftar till att 
förverkliga en sammankoppling mellan norra staden och Barbackaområ-
det. Detta vann inget gehör och med anledning av detta så reserverar sig 
den socialdemokratiska gruppen mot fattat beslut.” 

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

”Från Vänsterpartiets sida valde vi att stödja det socialdemokratiska yrkan-
det om att även lyfta in en bro över järnvägen i ärendet. 

En ombyggnation av Vattentornsvägen utifrån byggnationen av nytt rätts-
centrum och en trolig flytt av högskolan är ett projekt som behöver fungera 
över många år. Detta gör att båda trafikrörelser på själva vägen och de 
pendlingsströmmar som finns runt omkring behöver beaktas och i denna 
situation måste även kopplingen till norra delen av Barbacka lyftas in i pro-
jektet.  

Då kommunstyrelsen valde att avslå yrkandet så reserverar vi oss mot be-
slutet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Sammanträdet ajourneras under fem minuter. 

Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

- ”Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra Kommunledningskonto-
ret att påbörja nödvändiga processer för att planlägga samt genom-
föra byggnation av en GC-förbindelse mellan vattentornsvägens 
dragning och norra delen av Barbackaområdet vid norra kanalen. 
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- Att möjliga samarbets- och samfinansieringsformer kartläggning 
och tillsammans med kostnadsberäkning redovisas för Kommun-
styrelsen vid augusti månads sammanträde 2023.” 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag till tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen avslår förslag om tillägg till kommun-
styrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Detaljplanerna, gällande Allöskolan och Rättscentrum, har vunnit laga kraft 
och genomförandet av byggnationen är i gång. Efter att detaljplanen för 
Rättscentrum vunnit laga kraft påbörjades projekteringen av ombyggnatio-
nen av Vattentornsvägen. Ombyggnationen av Vattentornsvägen, som är en 
av infarterna till staden, görs för att bli mer stadsmässig genom ett område 
som är i omvandling från verksamhets- och bangårdsområde till mer stads-
miljö med bostäder och verksamheter på båda sidor av vägen. Rättscent-
rum och Allöskolan är två av flera projekt som kommer få nytta av en mer 
stadsmässig gestaltning av Vattentornsvägen. När sedan Allöskolan ska 
öppna sin verksamhet är det viktigt att skolbarnen får en säker trafikmiljö 
till skolan, men också säkrare kopplingar till Näsby och de norra stadsde-
larna blir en vinning av projektet.  I samband med att Vattentornsvägen 
byggs om, kommer även byte och nyförläggning av vatten- och avloppsled-
ningar att ske. Detta krävs för att staden ska kunna fortsätta växa. Det nya 
VA-systemet designas till att kunna försörja nya exploateringsområden i 
Västra Kristianstad.  Tekniska nämnden tog beslut om startbesked för om-
läggningen av VA-ledningarna under 2021 via beslut i TN 2021-05-27. Un-
der 2022 har projekteringen av Vattentornsvägen slutförts och under janu-
ari och februari 2023 har projektet varit ute på upphandling. Byggnationen 
av Vattentornsvägen kommer att pågå under 2023-2024 och ska stå färdig 
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till dess att Rättscentrum invigs hösten 2024. Byggnationen kommer gene-
rera ökade driftskostnader genom att ytorna för perennplanteringar och 
regnbäddar tillkommer mot dagens utformning. 

Flera av fastigheterna runtomkring Vattentornsvägen har varit i behov av 
sanering, där ibland Lokstallet och Ravelinen. I projektet har därför en bud-
getpeng avsatts för sanering. Den initiala bedömningen är att sanerings-
kostnaden beräknas kosta mellan 8-10 miljoner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Genomföra ombyggnationen av Vattentornsvägen i enlighet med kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-09 med en budget om 
20 miljoner kronor. 

• Genomföra sanering av förorenade massor inom området med en bud-
get om 10 miljoner kronor. 

• Investeringen hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 
2023 för projekt 18772 - Vattentornsvägen. 

• Saneringskostnaden hanteras inom exploateringsbudget på finansför-
valtningen för 2023 för projekt 18772 - Vattentornsvägen. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift- och 
underhåll med 550 000 kr per år för tekniska nämnden från och med 
färdigställande som beräknas till hösten 2024. Tekniska nämnden och 
kommunledningskontoret ska gemensamt verka för en lägre driftskost-
nad än de angivna 550 000 kr per år. Tekniska nämnden ansvarar för 
att lyfta driftbudgetposten inom budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 59. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 44. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-09. 
Bilaga med karta och sektion. 
Bilaga med pågående och kommande projekt inom norra Kristianstad. 
Bilaga med utformning och höjdsättningsplan till Vattentornsvägen. 
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Tekniska nämndens beslut 2021-05-27 § 59. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 44. 
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KS § 61 

Utbyggnad Sommarlustparken 
Änr KS 2023/287 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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KS § 62 

Uppföljning 2022 – Strategisk utvecklingsplan för  
jämställdhetsintegrering 
Änr KS 2022/1009 

Beslut 
• Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för jäm-

ställdhetsintegrering för 2022. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Från Vänsterpartiets sida kan vi bara konstatera att denna redovisning 
med all önskvärd tydlighet visar att kommunstyrelsen på sitt förra sam-
manträde borde bifallit vårt och socialdemokraternas yrkande om att ge 
kommunledningskontoret ett samordnande ansvar i denna fråga. 

Detta för kommunen så viktiga arbete står och stampar på samma punkt 
sedan flera år. Det räcker inte med eviga informations- och utbildningsin-
satser det krävs ett samordnat arbete på alla nivåer i kommunen.” 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S) och Dan Berger (S) 
ansluter sig till Vänsterpartiets protokollsanteckning. 

 

Sammanfattning 
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten. 
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Uppföljningen visar att det inom flertalet områden pågår ett aktivt arbete. 
Det har skett en utveckling inom några perspektiv samtidigt har ingen för-
sämring skett utan snarare har arbetet bibehållits på tidigare nivå.  

Delarna som följs upp finns som områden i utvecklingsplanen men är även 
områden som Sveriges kommuner och regioner (SKR) identifierat som de 
faktorer som behöver vara på plats för att lyckas med jämställdhetsintegre-
ring. På detta sätt ger uppföljningen en bild av var i processen Kristianstads 
kommun befinner sig och hur utvecklingen sker över tid. 

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

ställdhetsintegrering för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 46. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-26. 
Uppföljning strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2022 - 
kommunövergripande sammanställning, 2023-01-26. 
Barnkonsekvensanalys 2023-01-26. 
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KS § 63 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2022 
Änr KS 2022/929 

Beslut 
• Godkänna årsrapporten för arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 

2022. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Efter flera års engagemang på kommunal nivå men också återkommande 
neddragningar av de statliga medel som finns att tillgå för både extratjäns-
ter och arbetsförmedlingens övriga insatser är det dags att konstatera fak-
tum. Det saknas idag möjlighet med de medel som står till buds att uppfylla 
de krav som ställs på verksamheten. 

Skall det vara någon mening med att målstyra denna verksamheten framö-
ver måste mål och medel ställas i rimlig samklang. Antingen måste målen 
sänkas till en realistisk nivå med nuvarande medel eller hellre så behöver 
de tilldelade medlen ökas så att målsättningen faktiskt går att ny. Arbetet 
med att få in fler människor på arbetsmarknaden är alltför viktigt för att 
behandlas på det nonchalanta sätt som nu är fallet.” 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om en kommunövergripande arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan med målsättningen att motsvarande 6,3% av 
kommunens tillsvidareanställda ska utgöras av personer i arbets-mark-
nadsåtgärd. Utfallet blev under 2022 att i snitt 284 personer/månad deltog 
i någon arbetsmarknadsåtgärd vilket motsvarar 3,9%. 
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Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar med att uppnå målet och den 
främsta anledningen till att målet inte kunde uppnås är förändringarna 
inom arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens reformering samt 
minskade resurser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna årsrapporten för arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 

2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 47. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 44. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-16. 
Årsredovisning arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. 
Bilaga arbetsmarknadsåtgärder 2022. 
Avslutade arbetsmarknadsanställningar. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan antagen 2020-03-18. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 64 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholför-
täring 
Änr KS 2022/1262 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  

kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärds-
nämndens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med Regeringens ANDTS-strategi 2021-2025 avser Kristianstad 
kommun att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alko-
hol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. 
Förslag till reviderade ordningsstadga inkluderar därför anläggningar och 
platser där barn och unga vistas. 

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 

Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2022-12-14 men upphävdes av 
Länsstyrelsen 2023-01-12 för att definitionen av alkohol inte stämde över-
ens med alkohollagen och ordningslagen. Definitionen av alkohol är nu om-
formulerad i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Ny korrigerad text i för-
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slaget är markerat med rött. Formulering i tidigare förslag är överstruken. 
Se även bilagt beslut från Länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads  
kommun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärds-
nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 48. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 46. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-19. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Kristianstads kommun med spårändringar. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun. 
Länsstyrelsen Skånes beslut att upphäva ändring av lokala ordningsföre-
skrifter avseende alkoholförtäring att upphäva lokala ordningsföreskrifter 
samt bilaga 2023-01-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 296. 
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KS § 65 

Policy och riktlinjer för avtal om marknadsföring  
tillsammans med idrottsklubbar 
Änr KS 2023/256 

Beslut 
• Godkänna ändring av tidigare elitbidrag till marknadsbidrag enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

• Finansiera åtgärden 2023 genom kommunstyrelsens anslag för senare 
fördelning. 

• Notera att kommunledningskontoret ansvarar för att finansiering för 
2024 och framåt lyfts i budgetprocessen för beslut. 

Reservationer 

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för mitt ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om ett marknadsbidrag. Men i den policy 
som ska gälla för bidraget förekommer flera olika begrepp till exempel 
Marknadsföringsavtal (rubriken), ersättningsbelopp, ersättning och elitav-
tal. 

Nu finns risk för sammanblandning med sponsoravtal som är moms- och 
skattepliktigt. Det hade varit enkelt för kommunstyrelsen att rätta till detta 
med de redaktionella förändringar jag föreslår.” 

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

”Vänsterpartiet yrkade bifall till Liberalernas yrkande i syfte att tydliggöra 
stödet som ett bidrag till berörda klubbar. 

Vi i Vänsterpartiet ser för övrigt en tydlig avsaknad av sociala medier un-
der “Medialt intresse”. I kommunen finns det flertalet större idrottsklubbar 
som etablerat sig i synnerhet på sina sociala kanaler och därigenom upp-
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nått stor spridning hos såväl kommuninvånare som målgrupper bosatta ut-
anför kommunens gränser. Det vore en tämligen stor förlust ifall dessa 
klubbar exkluderas och utesluts från möjligheten att ansöka om bidraget, 
när visionen är att marknadsföra vår kommun och främja dess varumärke. 
Flertalet av dessa idrottsföreningar gör dessutom rejäla satsningar på sina 
ungdomsverksamheter, vilket vi finner ytterligare skäl för att uppmärk-
samma och även möjliggöra ansökningar för dessa klubbar framöver. 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas änd-
ringsyrkande.” 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniél Teje-
ras (L) förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Sammanträdet ajourneras under fem minuter. 

Yrkanden 

Daniél Tejera (L) föreslår ändringar i policy och riktlinjer för avtal om 
marknadsföring tillsammans med idrottsklubbar enligt bilaga A. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till Daniél Tejeras (L) 
förslag till ändringar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Daniél Tejeras (L) med fle-
ras förslag till ändringar i policy och riktlinjer för avtal om marknadsföring 
tillsammans med idrottsklubbar enligt bilaga A och finner att kommunsty-
relsen avslår förslag till ändringar i policy och riktlinjer för avtal om mark-
nadsföring tillsammans med idrottsklubbar enligt bilaga A. 

 

Sammanfattning 
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Då fler idrottsklubbar som inte ligger i högsta serien får större uppmärk-
samhet och större synlighet i press och media föreslår vi en ändring i poli-
cyn angående Elitbidrag till idrottsklubbar. Detta har lett fram till en ny po-
licy som kan gälla fler idrottsklubbar. Ändringar har också gjorts i förhål-
landet till synbarheten för kommunen i bland annat tv och rikspress. 

I dagens läge har vi tre föreningar som är berättigade till 250 000kr var 
men vi ser att åtminstone en klubb kan söka samma bidrag med hänvisning 
till synbarheten. Med anledning av detta föreslås att öka ramen för mark-
nadsbidrag med 250 000 för 2024 (tas upp i budgetprocessen för 2024) 
samt att för 2023 finansiera det nya förslaget till marknadsbidrag genom 
kommunstyrelsens anslag för senare fördelning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna ändring av tidigare elitbidrag till marknadsbidrag enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

• Finansiera åtgärden 2023 genom kommunstyrelsens anslag för senare 
fördelning. 

• Notera att kommunledningskontoret ansvarar för att finansiering för 
2024 och framåt lyfts i budgetprocessen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 60. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-21. 
Policy och riktlinjer för avtal om marknadsföring tillsammans med idrotts-
klubbar. 
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-23 § 143. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-06-23 § 203. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2010-06-13. 
Policy och riktlinjer för avtal om marknadsföring – elitidrott. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

KS § 66 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete,  
likabehandling och samverkan för kommunlednings-
kontoret 2022 
Änr KS 2023/220 

Beslut 
• Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabe-
handling och samverkan 2022 och handlingsplan 2023. 

Reservationer 

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

”Vänsterpartiet menar på att denna uppföljning visar på problem som krä-
ver mer än enbart information och dialog med fackliga företrädare. Därtill 
skall understrykas att situationen varit likartad även tidigare år utan att 
några konkreta åtgärder vidtagits. Det fortsätter komma signaler om att ar-
betsplatserna inte är fria från kränkande särbehandling och trakasserier, 
här menar vi att det är hög tid att återkomma med en konkret handlings-
plan för att inte bara prata om situationen utan också försöka lösa den.  

Därtill kommer fortsatt signaler om att det saknas skyddsombud på några 
enheter samt att flera enheter har fler medarbetare per chef än uppsatt 
riktvärde. Här krävs fördjupade analyser samt återrapportering till kom-
munstyrelsen så att eventuella åtgärder kan sättas in i närtid.  

Vänsterpartiet yrkade:  

- Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med en hand-
lingsplan för att tillse att kommunledningskontoret är fritt från 
kränkande särbehandling och trakasserier. 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys 
kring avsaknaden av skyddsombud inom delar av verksamheten. 
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Särskilt fokus läggs på gemensam service och vilka förändringar 
som kan göras för att möjliggöra skyddsombud inom varje enhet. 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys 
kring möjligheterna att uppfylla riktvärdet 25 medarbetare/chef. 
Särskilt fokus läggs på chefer som har medarbetare på flera fysiska 
arbetsplatser. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå våra yrkanden reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Pers-
sons (V) förslag till tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

- ”Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med en hand-
lingsplan för att tillse att kommunledningskontoret är fritt från 
kränkande särbehandling och trakasserier. 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys 
kring avsaknaden av skyddsombud inom delar av verksamheten. 
Särskilt fokus läggs på gemensam service och vilka förändringar 
som kan göras för att möjliggöra skyddsombud inom varje enhet. 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys 
kring möjligheterna att uppfylla riktvärdet 25 medarbetare/chef. 
Särskilt fokus läggs på chefer som har medarbetare på flera fysiska 
arbetsplatser.” 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Mikael Perssons (V) förslag till tillägg till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Mikael Perssons (V) med 
fleras förslag till tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen avslår förslag till tillägg till kommun-
styrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under 
året. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på 
områdena bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. 
Resultatet utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklingsar-
betet i verksamheten och kommer att ingå i verksamhetsplaneringen för 
kommunledningskontoret 2023.  

I samverkan med fackliga organisationer gör förvaltningen en uppföljning 
av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetet med likabehandling 
och samverkan har genomförts under året. Uppföljning görs på enhetsnivå, 
avdelningsnivå, verksamhetsnivå och förvaltningsövergripande nivå. 

Uppföljningen för 2022 visade att arbetet kring arbetsmiljön bedrivs struk-
turerat och aktivt men det finns områden att utveckla ytterligare. Under 
2023 kommer det vara fortsatt fokus på det hälsofrämjande arbetet där 
bland annat arbete med implementering av ny handläggningsrutin för or-
ganisatorisk och social arbetsmiljö kommer att genomföras. Arbete med 
chefers förutsättningar kommer att fortsätta under 2023. Tydliggörande av 
organisationen kommer att påbörjas och vara en del i den organisationsö-
versyn som genomförs på kommunledningskontoret under 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabe-
handling och samverkan 2022 och handlingsplan 2023. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 61. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-09. 
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 kommunledningskontoret  
2023-01-24. 
Uppföljning chefers förutsättningar 2023-01-26. 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp kommunlednings-
kontoret 2023-02-16. 
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KS § 67 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/293 

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 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte 
har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämn-
den ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gyn-
nande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
fattade av socialnämnden före 2022-09-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (5 stycken). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts 
på nytt finns inte att rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 49. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-02-23 § 45. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
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Barnkonsekvensanalys 2023-01-31. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-12-31. 
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KS § 68 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2023/295 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vi i Vänsterpartiet är direkt bestörta över rapporten gällande ej verk-
ställda beslut, och i synnerhet över hur många kommuninvånare som fak-
tiskt drabbas. Vid den föregående rapporteringen i december 2022 utlova-
des en uttalad förbättring framöver, vilket vi saknar. Det är förkastligt och 
under all kritik att ingenting nämnvärt tycks ha kunnat ske under dessa 
månader. De insatser som i fråga beviljas sker i enighet med rättighetsla-
gen LSS, vilket gör att ett ännu större ansvar vilar på oss förtroendevalda. 
Att inte kunna garantera kommunens invånare deras lagstadgade rättighe-
ter är allt annat än rättssäkerhet och bidrar till en direkt otrygghet och 
sämre livskvalitet för många kommuninvånare.” 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige (statistik) 
och till Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rapporter). 
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Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 
7st beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 50. 
Omsorgsnämndens beslut 2023-02-15 § 24. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022. 
Icke verkställda beslut 2020-2022. 
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KS § 69 

Utseende av representanter till Nedre Helgeåns  
Regleringsföretag av år 1936 
Änr KS 2023/245 

Beslut 
• Utse avdelningschef Eva-Marie Hagström och exploateringsingenjör 

Ylva Rosander till Kristianstads kommuns representanter i styrelsen 
för Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 fram till och med 
2026-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har drygt 20 % av andelarna i Nedre Helgeåns re-
gleringsföretag av år 1936 och är berättigad till två av de tretton platserna i 
företagets styrelse. För perioden fram till och med 2026-12-31 föreslår 
kommunledningskontoret att avdelningschef Eva-Marie Hagström och ex-
ploateringsingenjör Ylva Rosander utses till Kristianstads kommuns repre-
sentanter i styrelsen för Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 fram 
till och med 2026-12-31. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Utse avdelningschef Eva-Marie Hagström och exploateringsingenjör 

Ylva Rosander till Kristianstads kommuns representanter i styrelsen 
för Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 fram till och med 
2026-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-10. 
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KS § 70 

Ombud och ersättare till Kommuninvests förenings-
stämma 2023 
Änr KS 2023/388 

Beslut 
• Utse redovisningschef Josephine Törnqvist till ombud och ekonomidi-

rektör Oscar Nilsson till ersättare för Kommuninvests föreningsstämma 
2023-03-30. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har att utse ombud och ersättare till Kommunin-
vests föreningsstämma 2023-03-30 digitalt eller i Stockholm. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Utse redovisningschef Josephine Törnqvist till ombud och ekonomidi-

rektör Oscar Nilsson till ersättare för Kommuninvests föreningsstämma 
2023-03-30. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-22. 
Kommuninvests föreningsstämma 2023, 2023-03-13. 
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KS § 71 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges  
beslut 
Änr KS 2023/59 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

för år 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2022-09-13 § 135 beslutat att en gång om året i 
april månad ska verkställighet av fullmäktiges beslut från föregående år 
rapporteras till fullmäktige. Det gäller sådana beslut som inte redan åter-
rapporteras exempelvis genom årsredovisning och rapportering av med-
borgarförslag. Återrapporteringen ska innehålla beslutsdatum, vilket 
ärende som avses, fattat beslut och en kortare beskrivning av hur beslutet 
har verkställts. 

Kommunledningskontoret har sammanställt en uppföljning av verkställig-
het av kommunfullmäktiges beslut för år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
för år 2022. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-03-22  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 62. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut för år 2022, 
2023-03-03. 
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KS § 72 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/1603 

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

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Efter några år där de extremt långa svarstiderna för motioner faktiskt 
minskade och den styrande koalitionen visade en ambition att nå upp till 
kommunallagens krav så trillar kommunen nu tillbaka i samma gamla van-
liga hjulspår. Motioner tillåts ligga obesvarade i flera år och allt som kan 
skapa det minsta gnissel mellan de styrande partierna stoppas bara undan. 

Detta är ett orimligt agerande och kommunen måste ta krafttag för att nå 
det 12 månader som kommunallagen pratar om och inte som i nuläget låta 
7 år gamla motioner ligga obesvarade.” 

 

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

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden och överlämnar för-
teckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings-
nämnden och överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redo-
visa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-15 § 63. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade motioner 2023-02-27. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i kommunstyrelsen  
2023-03-03. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsen  
2023-03-02. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-08-25 § 154. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-08. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit un-
der beredning under perioden 2022-01-11 – 2022-08-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för barn- och 
utbildningsnämnden 2022-08-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 134. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-02 § 77. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
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Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för kul-
tur- och fritidsnämnden, 2022-05-19. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-09-01 § 68. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-01. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-06-22 § 84. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-06-03. 
Räddningsnämndens beslut 2022-09-14 § 21. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-22 § 98. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för tek-
niska nämnden, 2022-05-23. 
Överförmyndarnämndens beslut 2022-09-15 § 48. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
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KS § 73 

Medborgarförslag - Anlägg en rundbanehall för friidrott 
Änr KS 2022/875 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-22. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag 

2022-08-18 att en ny inomhushall med rundbana för friidrott byggs. Med-
borgarförslaget har skickats till barn- och utbildningsnämnden samt kul-
tur- och fritidsnämnden på remiss för yttrande, vilket båda nämnderna har 
inkommit med. 

Förslagsställaren anger att de båda friidrottsklubbarna i kommunen är be-
roende av en inomhushall med rundbana, och att gymnasieskolans natio-
nella idrottsutbildning med friidrott behöver en sådan för att ge rätt förut-
sättningar för elitsatsning.  

Prioritering av investeringar är en utmaning och alla behov ställs mot 
varandra i den budget som årligen beslutas. Inom Kultur- och fritidsnämn-
den pågår en fritidsvaneundersökning bland ungdomar samt en anlägg-
ningsutredning som ska ge underlag för beslut om framtida satsningar. 
Dessa båda uppdrag kommer att ligga till grund för de vägval som föreslås 
inför framtiden och därmed också för om en ny inomhushall med rundbana 
för friiidrott ska byggas. 

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

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-22. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 51. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-22. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-06 § 89. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-11-29 § 48. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-11-25 § 106. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-08. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-08. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-10-20 § 101. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2023-01-20. 
Remiss till barn- och utbildningsnämnden 2022-09-28. 
Remiss till kultur- och fritidsnämnden 2022-09-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-13 § 166. 
Medborgarförslag 2022-08-18. 
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KS § 74 

Medborgarförslag - Återskapa en småbåtshamn vid 
före detta badhuset 
Änr KS 2022/1335 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-10. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att området 

vid Tivoliparken och Naturrum utökas och att återskapa den småbåtshamn 
som fanns där nu det gamla badhuset ligger. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-12-14 § 305 att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått medborgar-
förslaget för yttrande.  

Förslagsställaren anser att det vore bra att utöka området vid Tivoliparken 
och Naturrum och på något sätt återställa den småbåtshamn som förr fanns 
där nu gamla badhuset ligger. 

Kommunledningskontoret anser att frågan om en hamn i centrala Kristian-
stad och utökning av Tivoliparken behöver hanteras i planering av området 
i stort. I det aktuella området kommer i första hand byggnation av över-
svämningsskydd för staden att prioriteras. 

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

ningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-08 § 52. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-10. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2023-01-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 305. 
Medborgarförslag 2022-10-28. 
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KS § 75 

Initiativärende - Extra bidrag till barn och ungdomar i  
idrottsföreningar 
Änr KS 2023/240 

Beslut 
• Initiativärendet anses besvarat med kommunledningskontorets tjäns-

teutlåtande 2023-03-07. 

 

Sammanfattning 
Initiativärendet föreslår att kommunen bidrar med 500 kr per barn och 
ungdom (upp till 18 år) för 2023. För att motivera nyrekrytering föreslås 
att den 30 juni 2023 blir avstämningsdatum för antalet barn och ungdomar 
i berörda idrottsföreningar. Initiativärendet refererar även till Kristian-
stads kommuns resultat för år 2022 och självfinansieringsgraden. 

Händelser för ett år kan också bokas på det året. Om ett inköp görs så bo-
kas det på det år då leveransen sker, till exempel. Ett beslut om ett bidrag 
måste ske tidigare om det ska belasta årets resultat, utbetalningar bör 
också ske på det år som avses. Bokslutet för år 2022 är stängt. 

En budgetförändring av detta slag bör behandlas i den normala gång som 
gäller för budgetarbetet. Det innebär att ett önskemål om en sådan insats 
kan ställas mot andra önskvärda prioriteringar i kommunens budget. Bud-
getprocessen för år 2024 inleds med budgetberedningar i april 2023, där 
prioriteringen lyfts av den aktuella verksamheten.  

Kultur- och fritidsnämnden är den facknämnd som hanterar bidrag till id-
rottsföreningar. Idrottsföreningar kan ansöka om olika typer av bidrag, för 
den ordinarie barn- och ungdomsverksamheten i åldern 7-20 år, finns 
kommunalt aktivitetsstöd att söka. Att skapa en tillfällig bidragsform, som 
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utgår från andra utbetalningsgrunder än de beslutade av kultur- och fri-
tidsnämnden, bedömer kultur- och fritidsförvaltningen som olyckligt.  

Förslaget avser att stimulera idrottsföreningar till att rekrytera nya barn 
och ungdomar som medlemmar. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att 
utbetalningsgrunden är otillförlitlig om målet är fler aktiva barn och ung-
domar. Detta eftersom barn och ungdomar kan vara medlem i en idrotts-
förening utan att vara en del av föreningens aktiva barn- och ungdomsverk-
samhet. Utöver detta innebär förslaget ökad administration, såväl för det 
ideella föreningslivet som för handläggare. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Initiativärendet anses besvarat med kommunledningskontorets tjäns-

teutlåtande 2023-03-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-03-07. 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-15 § 47. 
Initiativärende – Extra bidrag till barn och ungdomar i idrottsföreningar. 
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