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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:35.

Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M)
Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD)

     

Tjänstgörande 
ersättare

Jan Carlsson (S) istället för 
Heléne Fritzon (S)           

               
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Leif Rülf, HR-direktör Roger Zetterqvist, 

ekonomidirektör
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

               
               

               

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats 2017-01-12

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Hanna Nicander

1-3, 5-9

Ordförande ........................................................................................................

Pierre Månsson

Justerare ........................................................................................................

Peter Johansson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 1-3, 5-9

Sammanträdesdatum 2017-01-11

Datum då
anslaget sätts upp

2017-01-16 Datum då 
anslaget tas ned

2017-02-07

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..........................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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KALLELSE med föredragningslista 1(2)

Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Tid och plats Onsdagen den 11 januari 2017 kl. 10:00,
Rådhus Skåne.

Ärenden

Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Informationer

10:00-10:10 Kommundirektören

10:10-10:25 Kristianstads kommuns nya hemsida

2017/4

4 Planprogram för Fängelset 2 2015/1202

5 Reservation och försäljning av del av Vä 55:1, Nya 
Ängamöllan

2016/1021

6 Remissvar avseende förslag till strategi för ökad 
användning av solel samt förslag till heltäckande 
solelstatistik

2016/1024

7 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen

2016/1277

8 Nominering av förtroendevalda till klimatkommunernas 
styrelse

2016/1289

9 Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör inrätta ett 
litterärt pris till Birgitta Trotzigs minne

2013/995

10 Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan Tollarp 2016/505



KALLELSE med föredragningslista 2(2)

11 Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för 
oskyddade trafikanter?

2015/810

Pierre Månsson
Ordförande
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KSAU § 1

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.

 Kommunikationschef Eva Mårtensson, IT-strateg Mats 
Wemmenborn och kommunikationsstrateg Malin Bergkvist 
informerar om Kristianstads kommuns nya hemsida.
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KSAU § 2

Planprogram för Fängelset 2
Änr KS 2015/1202

Beslut

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2016-12-21.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett nytt 
reviderat programförslag för fastigheten Fängelset 2. Ett första 
programsamråd genomfördes vid årsskiftet 2015/16 för aktuell fastighet. 
Vid detta programsamråd inkom ett tjugotal synpunkter. Nuvarande 
programförslag har reviderats och förändrats så att en ny typ av 
bebyggelsestruktur föreslås som medger en ökad exploateringsgrad inom 
tomten. Detta är i linje med Kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter 
i tidigare inlämnat yttrande 2016-01-13. Fastigheten ägs av Br. Olvegårds 
fastighets AB. Kommunledningskontoret har ingen erinran mot det 
föreslagna programförslaget.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2016-12-21.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-12-21.
Planprogram för Fängelset 2 i Kristianstad, programsamrådshandling BN 
13-10163, 2016-12-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-01-20 § 21.
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KSAU § 3

Reservation och försäljning av del av Vä 55:1, 
Nya Ängamöllan
Änr KS 2016/1021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta markområde inom del av fastigheten 
Kristianstad Vä 55:1, i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, till 
Pauline & Anders Berglund AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Pauline & Anders Berglund AB är intresserade av att reservera samt 
förvärva del av fastigheten Vä 55:1, inom Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde. Markområdet är cirka 5200 m2 stort och säljs till ett 
markpris om 275 kr/m2. Pauline & Anders Berglund AB avser att 
förvärva marken för att uppföra en byggnad för industriverksamhet, 
industrihotell.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Pauline & Anders Berglund 
AB, och bifogas tjänsteutlåtandet. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta markområde inom del av fastigheten 
Kristianstad Vä 55:1, i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, till 
Pauline & Anders Berglund AB.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-12-13.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av Pauline & Anders Berglund AB.
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KSAU § 4

Remissvar avseende förslag till strategi för 
ökad användning av solel samt förslag till 
heltäckande solelstatistik
Änr KS 2016/1024

Beslut

 Remissen besvaras i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2016-12-15.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar inte i beslutet

Niclas Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Niclas Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi i Sverigedemokraterna står inte bakom den 
fempartiöverenskommelse om framtidens energiproduktion som slöts i 
somras då den framför allt inte är ekonomiskt sund.

Sverige är idag en nettoexportör av elkraft vilket med rätt förutsättningar 
skulle kunna vara bra för landet. Dessvärre kostar den subventionerade 
vind- och solel som vi idag exporterar mer än dubbelt så mycket som den 
kostar att producera. Vi tycker inte detta är affärsmässigt sunt och därför 
väljer vi att inte delta i förslaget till remiss då vi inte står bakom 
överenskommelsen om att öka den subventionerade solelsproduktion i 
Sverige eftersom den inte behövs.
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Sveriges elproduktion är dessutom redan fri från utsläpp av koldioxid 
under den period på året då solceller normalt producerar el varför det 
argumentet inte heller går att använda för att motivera en fortsatt 
subventionerad utbyggnad av solceller.”

Sammanfattning

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat hur solceller 
kan bidra till ett förnybart energisystem och föreslagit en strategi för 
ökad användning. Strategin har remitterats till bland andra Kristianstads 
kommun för synpunkter senast 2017-01-16.

I arbetet har fempartiöverenskommelsen 10 juni 2016 med mål om 100 
% förnybar el till 2040 beaktats. Myndigheten har bedömt den 
långsiktiga potentialen för solelproduktion till mellan 5 % och 10 % av 
elbehovet i Sverige vilket överensstämmer med den nivå som föreslås i 
kommunens nya klimat- och energistrategi. Energimyndigheten föreslår 
en förenkling och harmonisering av nuvarande regelverk. Privatpersoner 
föreslås fasas ut ur stödsystemen och istället få ersättning i form av ROT-
avdrag genom att ett specifikt SolROT-avdrag riktat till att solceller 
inrättas. Vidare föreslås små producenter inte lägre ska ingå i elcertifikat-
systemet. Kompensation ska istället ske genom ett utökat skatteavdrag.

Förslaget till yttrande har godkänts av klimatberedningen 2016-12-14.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Remissen besvaras i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2016-12-15.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-12-15.
Energimyndighetens förslag till långsiktig strategi för ökad användning 
av solel (ET 2016:16).
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KSAU § 5

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef 
på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Änr KS 2016/1277

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Bevilja Tommy Danielsson tjänstledighet för föräldraledighet under 
perioden 2017-03-01—2017-09-01.

 Förordna Linda Stenkilsson som tillförordnad förvaltningschef för 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 
2017-03-01—2017-09-01 i enlighet med bilagt anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Danielsson på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om tjänstledighet för 
föräldraledighet under perioden 2017-03-01—2017-09-01.

Som en konsekvens av ovanstående föreslås att avdelningschefen för 
lantmäteriavdelningen Linda Stenkilsson förordnas som tillförordnad 
förvaltningschef för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under 
samma period. 

Samråd har skett med Miljö- och hälsoskyddsnämndens och 
Byggnadsnämndens presidier. Samverkan har skett med berörda 
personalorganisationer. Förslag till nytt anställningsavtal har upprättats.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Bevilja Tommy Danielsson tjänstledighet för föräldraledighet under 
perioden 2017-03-01—2017-09-01.

 Förordna Linda Stenkilsson som tillförordnad förvaltningschef för 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 
2017-03-01—2017-09-01 i enlighet med bilagt anställningsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-12-14.
Förord från Miljö- och hälsoskyddsnämndens och Byggnadsnämndens 
presidier.
Förslag till nytt anställningsavtal.
Protokoll samverkansgrupp vid Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-19.
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KSAU § 6

Nominering av förtroendevalda till 
klimatkommunernas styrelse
Änr KS 2016/1289

Beslut

 Fredrik Winberg (S) och Lena Ohlsson (M) nomineras till 
Klimatkommunernas styrelse.

Sammanfattning

Kristianstads kommun beslutade 2008-10-15 att ingå som medlem i 
klimatkommunerna.

Nominering av kandidater, helst två personer (en man och en kvinna) till 
styrelsen för klimatkommunerna, ska vara valberedningen tillhanda senast 
2017-01-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerade 2016-01-20 Fredrik 
Winberg (S) och Lena Ohlsson (M) till klimatkommunernas styrelse.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Nominera förtroendevalda till klimatkommunernas styrelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-02.
Klimatkommunernas inbjudan till nominering 2016-12-21.
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KSAU § 7

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör 
inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs 
minne
Änr KS 2013/995

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2016-12-01 § 115.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 
kommun ska inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs minne. 
Förslagsställaren föreslår vidare att priset på 100 000 kronor delas ut i 
samband med Bokfestivalen vartannat år, till en författare som verkar i 
Birgitta Trotzigs anda.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte någon möjlighet i nuläget att 
inrätta ett litterärt pris. Kriterierna för Kristianstads kommuns kulturpris 
och kulturstipendium välkomnar en genrebredd där även författare och 
litteratur ges plats. Förslagsställarnas tankar om att med ett litterärt pris 
till Birgitta Trotzigs minne som en del i att stärka Kristianstad som 
kulturstad och Kristianstad Bokfestival som arrangemang är dock 
intressant. Inrättande av ett litterärt pris kan vara något för kultur- och 
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fritidsförvaltningen att beakta i framtida utvecklingsspår för Kristianstad 
Bokfestival. Förvaltningen ser dock att frågan i så fall bör utredas utifrån 
om ett litterärt pris skall inrättas till Birgitta Trotzigs minne eller någon 
annan Kristianstadsförfattare eller om priset alls skall vara namnsatt efter 
en person.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Medborgarförslaget besvaras med att det i nuläget inte är aktuellt att 
inrätta ett litterärt pris. Förslaget kan dock vara något att beakta i ett 
framtida utvecklingsspår för Kristianstads Bokfestival

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-01 § 115.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-10-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2016-11-15.
Remiss 2014-10-15.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-11 § 36.
Medborgarförslag 2013-12-13.
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KSAU § 8

Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan 
Tollarp
Änr KS 2016/505

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Utredning och ställningstagande om en gångbro vid Axonaskolan i 
Tollarp beslutas av Tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att förslaget till Kommunfullmäktige är att anse 
motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utredning 
och ställningstagande om en gångbro vid Axonaskolan i Tollarp beslutas 
av Tekniska nämnden.

Sammanfattning

Anders Nilsson (SD) föreslår i en motion det byggs en gångbro över 
Vramsån vid Axonaskolan i Tollarp. Passagen stenbron över Vramsån, 
Lundgrens Väg är en farlig sträcka för fotgängare och cyklister. Vägen 
över bron saknar helt vägren, vägen är dessutom mycket smal och 
fotgängare tvingas gå ute i körfältet. Bron är dessutom ganska hårt 
trafikerad inte minst av tung trafik och bussar då det är en av Tollarps två 
infartsvägar.
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För att C4 Teknik ska kunna utvärdera förslaget krävs en utredning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förslaget.

 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2016-12-08 § 124.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-11-02.
Remiss 2016-06-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 119.
Motion 2016-04-27.
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KSAU § 9

Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig 
för oskyddade trafikanter?
Änr KS 2015/810

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Tekniska nämndens 
beslut 2016-12-08 § 123.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i en motion att utformningen på 
Köpmannagatan i Åhus förändras så att de snedställda parkeringsrutornas 
vinkel halveras för att öka siktsträckan för backande bilister och 
samtidigt få mer yta över till en dubbelriktad gång- och cykelväg och 
därmed en säkrare situation för oskyddade trafikanter. C4 Teknik föreslår 
att Köpmannagatan ses över i samband med en eventuell fördjupad 
översiktsplan.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Att anse motionen om parkeringarna på Köpmannagatan i Åhus 
besvarad med hänvisning till C4 Tekniks tjänsteutlåtande 
2016-11-15.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2016-12-08 § 123.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-11-15.
Remiss 2015-10-26.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-15 § 177.
Motion 2015-08-13.
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