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Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M)
Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD)
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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 8 mars 2017 kl. 10:00,
Rådhus Skåne.

Ärenden

Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Informationer

10:00-10:10 Kommundirektören

2017/4

4 Överlåta Stupröret 1 inom Nya Ängamöllan till 
Kristianstads Renhållning AB

2016/210

5 Försäljning av kommunala fastigheter 2009/236

6 Planuppdrag för del av Åhus 558:6 mfl 2017/29

7 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Degeberga 
12:119 (Coop) Dnr BN 16-0105

2017/162

8 Medfinansiering av dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 2015/1229

9 Utse representant i Greater Copenhagen & Skåne 
Committee

2015/1072

10 Utse ombud till extra ägarsamråd för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB

2016/122

11 Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut 2017/192

12 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut

2017/175

13 Medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt 
tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år

2016/435



KALLELSE med föredragningslista 2(2)

Ärenden

14 Medborgarförslag - Ridning på banvallen, mellan 
Degeberga och Brösarp

2015/1168

15 Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 2016/452

16 Motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt 
tigga i Kristianstads kommun (bettleri)

2016/843

17 Motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och 
multifunktionellt

2017/64

18 Motion - Inför aktivt skolval 2015/1189

Pierre Månsson
Ordförande
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KSAU § 40

Informationer
Änr KS 2017/4

Beslut

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.
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KSAU § 41

Överlåta Stupröret 1 inom Nya Ängamöllan 
till Kristianstads Renhållning AB
Änr KS 2016/210

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Ingå köpekontrakt med Kristianstads Renhållning AB för överlåtande 
av fastigheten Kristianstad Stupröret 1, inom Nya Ängamöllans verk-
samhetsområde, till en köpeskilling om 17 537 850 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunen har den 2016-07-06 ingått avsiktsförklaring för att reservera 
aktuellt markområde, se kartbilaga, till Kristianstad Renhållning AB:s 
huvudåtervinningscentral mm. 

Fastighetsbildning har genomförts som överensstämmer med underteck-
nad avsiktsförklaring, varmed fastigheten Kristianstad Stupröret 1 har 
bildats, för Kristianstad Renhållning AB att förvärva. 

Priset för fastigheten är beräknat utifrån beslutat tomtpris om 275 kr/m² 
varmed köpeskillingen blir 17 537 850 kr.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Ingå köpekontrakt med Kristianstads Renhållning AB för överlåtande 
av fastigheten Kristianstad Stupröret 1, inom Nya Ängamöllans verk-
samhetsområde, till en köpeskilling om 17 537 850 kr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-15.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Köpekontrakt undertecknat av Kristianstad Renhållning AB.
Avsiktsförklaring undertecknad den 2016-07-06.
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KSAU § 42

Försäljning av kommunala fastigheter
Änr KS 2009/236

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta med försäljning och 
utredning av de i tjänsteutlåtandet angivna objekten.

 Uppdra åt Tekniska nämnden att verka för att objekt upptagna i utred-
ningslistan samt rivnings- och exploateringslistan nedan endast ska 
upplåtas med korta hyresavtal utan besittningsskydd.

 Objektet Kristianstad 4:5, ”Hemgården” tas bort från listan om för-
säljning av kommunala fastigheter i avvaktan på att framtida exploa-
teringar inom Ravelinen och Bastionen m. fl. enligt ”Planprogram för 
del av norra staden”.

 Flytta objekten Skyttepaviljongen 1, Släpvagnen 1 från utredningslis-
tan till rivnings- och exploateringslistan samt att flytta Ravelinen 1, 
Bastionen 1 från försäljningslistan till rivnings- och exploateringslis-
tan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2015-09-30 §184 har ärendet komplet-
terats. Kommunledningskontoret redovisar en avstämd försäljningslista 
enligt beslut 2009-05-20 § 133 i Kommunstyrelsen samt från komplette-
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ringsbeslut 2011-05-25 § 132, 2012-03-21 § 45 och 2013-04-17 § 83 om 
försäljning av kommunala fastigheter.

Sedan föregående beslut har följande fastigheter sålts Hans Kock 13 – 
Borgmästaregården, Yngsjö 3:62 – Åkerbrinkska villan, Yllefabriken 19, 
Vindugnen 4, Skepparslöv 65:1 och del av Grinden 4 (Grinden 6 och 7).

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta med försäljning och 
utredning av de i tjänsteutlåtandet angivna objekten.

 Uppdra åt Tekniska nämnden att verka för att objekt upptagna i utred-
ningslistan samt rivnings- och exploateringslistan nedan endast ska 
upplåtas med korta hyresavtal utan besittningsskydd.

 Objektet Kristianstad 4:5, ”Hemgården” tas bort från listan om för-
säljning av kommunala fastigheter i avvaktan på att framtida exploa-
teringar inom Ravelinen och Bastionen m.fl. enligt ”Planprogram för 
del av norra staden”.

 Flytta objekten Skyttepaviljongen 1, Släpvagnen 1 från utredningslis-
tan till rivnings- och exploateringslistan samt att flytta Ravelinen 1, 
Bastionen 1 från försäljningslistan till rivnings- och exploateringslis-
tan.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-22.
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-17 § 83, 2012-03-21 § 45, 
2011-05-25 § 132 och 2009-05-20 § 133.
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KSAU § 43

Planuppdrag för del av Åhus 558:6 m.fl.
Änr KS 2017/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom del av fastighe-
ten Åhus 558:6, pröva utveckling av området för verksamhetsända-
mål.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret föreslår en ändring av gällande detaljplan 
inom fastigheten Åhus 558:6, för att möjliggöra marken som verksam-
hetsmark. Området är markerat i bilagd kartbilaga, ytan är 8-9 ha och ägs 
av kommunen. En ändring av gällande detaljplan, för att möjliggöra för 
verksamheter på plats, innebär en förtätning vilken överensstämmer med 
kommunens gällande översiktsplan från 2013. I gällande detaljplan är 
området planlagt som parkmark.

Detaljplanearbetet beräknas kosta cirka 200 000-250 000 kr exklusive 
utredningar som kan komma att krävas för planläggningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom del av fastighe-
ten Åhus 558:6, pröva utveckling av området för verksamhetsända-
mål.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-05.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
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KSAU § 44

Samrådsyttrande avseende detaljplan för De-
geberga 12:119 (Coop) BN 16-0105
Änr KS 2017/162

Beslut

 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 
2017-02-28.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden godkände 2017-01-31 rubricerad detaljplan för sam-
råd. Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande.

Planområdet är beläget i centrala Degeberga, korsningen Tingsvägen (Rv 
19) – Brades väg. Kristianstad-Blekinge Konsumentförening (COOP) har 
ansökt om ändring av befintlig detaljplan för att utöka byggrätten för 
fastigheten samt för att skapa möjlighet för att bygga om och till befintlig 
dagligvarubutik men även för att skapa möjligheter för fler hyresgäster 
inom handel och service.

En generell synpunkt är att om möjligt inte destinera vissa ytor specifikt 
för hantering av dagvatten utan att istället behålla en flexibilitet. I 
plankartan betecknat som n2. Funktionen för omhändertagande lokalt bör 
utredas, vilket det är gjort, och också ha förslag på lösning. Men den 
slutliga lösningen i samband med projektering kan ju mycket väl bli en 
annan än vad som har föreslagit därav kan det i vissa fall vara begränsan-
de att definiera för tydligt. 

Kommunledningskontoret har i övrigt inga synpunkter på detaljplaneför-
slaget.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 
2017-02-28.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-28.
Översiktskarta.
Planhandlingar samråd.
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KSAU § 45

Medfinansiering av dubbelspår Hässleholm-
Kristianstad
Änr KS 2015/1229

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna överenskommelse om medfinansiering av utbyggnaden av 
Skånebanan till dubbelspår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

 Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna föreliggan-
de överenskommelse. Kommunens åtagande gäller under förutsätt-
ningen att Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.

Protokollsanteckning

Niclas Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning och Peter 
Johansson (M) instämmer i densamma:

”Vi sverigedemokrater är emot att kommuner och regioner skall behöva 
förskotteras eller medfinansiera stora infrastrukturprojekt då vi anser att 
det är statens ansvar att fullt ut finansiera infrastruktur som är av natio-
nellt intresse.

Nu fungerar det tyvärr inte så att staten tar sitt ansvar och fullt ut finansi-
erar dylika infrastrukturprojekt. Då det är ytterst angeläget att utbyggna-
den av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad kommer till stånd 
snarast möjligt valde vi att yrka bifall till detta ärende om kommunal 
medfinansieringen av denna utbyggnad.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

En viktig fråga för Kristianstads utveckling är att stärka tillgängligheten 
till och från städer och orter i södra Sverige och Danmark. En utbyggnad 
av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår är en 
avgörande åtgärd för att kunna utöka dagens tågtrafikutbud och även för 
att kunna köra snabba direkta regionaltåg till och från Lund/Malmö/Kö-
penhamn samt Helsingborg.

Trafikverket förbereder nu sitt förslag till nationell transportinfrastruktur-
plan 2018-2029. En en utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår på 
sträckan Hässleholm-Kristianstad, med en beräknad totalkostnad på 1762 
mkr, är en åtgärd som man från Trafikverket Region Syd föreslår ska 
komma med i planerna. I arbetet efterfrågas det överenskommelser mel-
lan Trafikverket, regioner och kommuner för att synliggöra att alla parter 
står bakom och prioriterar åtgärden. 

Ett förslag på överenskommelse mellan Trafikverket, Region Skåne, 
Kristianstads kommun och Hässleholms kommun om sam- och medfi-
nansiering för utbyggnaden av dubbelspår har tagits fram. Den innebär 
ett ekonomiskt åtagande om 25 mkr i medfinansiering vardera från de två 
kommunerna. Region Skåne samfinansierar med 50 mkr samt att ett 
åtagande från kommunerna att verka för att en skyndsam utbyggnad av 
nya bostäder i stationsnära lägen.

Överenskommelsen behöver godkännas senast den 15 mars enligt Trafik-
verkets tidplan. En förutsättning är att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen. I senare skede ska överenskommelsen formaliseras i 
ett medfinansieringsavtal.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna föreliggande överenskommelse om medfinansiering av 
utbyggnaden av Skånebanan till dubbelspår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

 Uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna föreliggan-
de överenskommelse. Kommunens åtagande gäller under förutsätt-
ningen att Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-23.
Överenskommelse om sam- och medfinansiering - Dubbelspår Skåneba-
nan Kristianstad-Hässleholm.
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KSAU § 46

Utse ledamot i styrelsen för Greater 
Copenhagen & Skåne Committee
Änr KS 2015/1072

Beslut

 Utse Pierre Månsson (L) till ledamot i styrelsen för Greater Copenha-
gen & Skåne Committee.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 § 285 att bli medlem i i Greater 
Copenhagen & Skåne Committee.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-01-13 § 14 utsett Heléne Frit-
zon (S) som ledamot i styrelsen för Greater Copenhagen & Skåne Com-
mittee.

Heléne Fritzon (S) har avsagt sig uppdraget från och med 2017-03-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse en ny ledamot.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Utse ledamot i styrelsen för Greater Copenhagen & Skåne Commit-
tee.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
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KSAU § 47

Utse ombud till extra ägarsamråd för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Änr KS 2016/122

Beslut

 Utse redovisningschef Gunnar Elvingsson till ombud på extra ägar-
samråd för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till extra ägar-
samråd tisdagen den 21 mars 2017 i Malmö med anledning av förslag till 
ändring i aktieägaravtal och ägardirektiv.

Kommunledningskontoret föreslår att redovisningschef Gunnar Elvingsson 
utses till ombud ersättare på det extra ägarsamråd.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Utse redovisningschef Gunnar Elvingsson till ombud på extra ägar-
samråd för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Kallelse till extra ägarsamråd för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
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KSAU § 48

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen 
om ej verkställda beslut
Änr KS 2017/192

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska Arbete och 
välfärdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnan-
de beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
alnämnden före 2016-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (18 
st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-01-26 § 10.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-11.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2016-12-31.
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KSAU § 49

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänst-
lagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2017/175

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen ska Omsorgsnämnden till Inspek-
tionen för vård och omsorg och till Kommunrevisionen rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre måna-
der från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge 
skälen för dröjsmålet.

En rapport lämnas även till Kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden rapporterar, den 15 januari 2017, 9 beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 9 beslut som inte verkställda inom tre månader.

Beslut enligt Sol: 0 beslut är inte verkställda inom tre månader.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens beslut 2017-02-09 § 7.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-19.
Rapport av ej verkställda beslut 2017-01-12.
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KSAU § 50

Medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, 
fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 
70 år
Änr KS 2016/435

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

, Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 
kommun inför friskvård för pensionärer såsom fritt inträde till badhuset 
för pensionärer från 70 år.

Tivolibadet har och kan idag erbjuda ett rabattsystem som kommer 
många resurssvaga grupper till del, och är inte anpassat för någon speci-
fik grupp.

Tivolibadet har gjort en kartläggning av entréavgifterna och olika rabatt-
system på andra badanläggningar på närliggande orter utifrån en radie på 
cirka 15 mil. Utifrån denna kartläggning kommer Tivolibadet redovisa ett 
förslag om justeringar av så kallade röda avgångar samt förändring av 
klippkort vilket innebär en något ökad rabatt. Förslaget, som kommer att 
hanteras i taxor för 2018, är inte riktat till någon specifik målgrupp.
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Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 14.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 14.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-09.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-01-16.
Remiss 2016-06-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 129.
Medborgarförslag 2016-04-04.
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KSAU § 51

Medborgarförslag - Ridning på banvallen, 
mellan Degeberga och Brösarp
Änr KS 2015/1168

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Kultur- och fritidsnämn-
dens förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Sammanfattning

 med flera föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 
kommun tillåter ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp. 
Förslagställaren menar att den stora vinsten med att rida på banvallen är 
att komma åt vägövergången (bro) över väg 19, vilket ökar säkerheten, 
men även att skapa möjligheter för större variation av ridvägarna.

Att nyttja banvallen för ridning är en fråga för markförvaltaren, kultur- 
och fritidsförvaltningen har därmed samrått med C4 Teknik, som hänvi-
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sar till Kommunfullmäktiges beslut om förbud mot ridning på banvallen, 
2001-10-09 § 112.

Utifrån samråd med C4 Teknik föreslås, även fortsättningsvis, att banval-
len mellan Degeberga och Brösarp endast ska användas för gång- och 
cykeltrafik.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 12.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 12.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslut 2017-01-09.
Yttrande över förslag till beslut 2017-01-28.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-01-16.
Remiss 2016-10-18.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 43.
Medborgarförslag, 2015-11-23.
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KSAU § 52

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad
Änr KS 2016/452

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Utredning och ställningstagande om verksamhetsmässiga och ekono-
miska förutsättningar för möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i 
Kristianstads kommun beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.

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 verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsätt-
ningar för möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kom-
mun beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Kultur- och fritidsnämn-
dens förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Sammanfattning

Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristinstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar gratis kan låna fritids- 
och idrottsutrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen kontaktade Skåneidrotten för att titta 
närmare på Fritidsbanken som sedan 2013 byggts upp likt en franchise 
med stöd av Riksidrottsförbundet runt om i Sverige.

Fritidsbanken syftar till att alla som vill ska kunna låna idrotts- och fri-
tidsutrustning gratis under 14 dagar. Därefter lämnas utrustningen tillba-
ka, alternativt lånas om.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om ett fritidsbibliotek i 
Kristianstads kommun är intressant och föreslår att kultur- och fritidsför-
valtningen får i uppdrag att utreda verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar för möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristian-
stads kommun.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Att föreslå att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för möjligheten 
att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun och därmed anse 
motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 9.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-16.
Remiss 2016-06-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 118.
Medborgarförslag 2016-04-17.
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KSAU § 53

Motion - Förbjud utländska medborgare att 
vanemässigt tigga i Kristianstads kommun 
(bettleri)
Änr KS 2016/843

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Arbete och välfärdsnämndens förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Arbete och välfärdsnämndens förslag till 
beslut.

Sammanfattning

Niclas Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att i den lokala ordnings-
stadgan införa ett förbud för utländska medborgare att vanemässigt tigga 
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i Kristianstads kommun. Frågan om möjligheten att strafföra personer 
som tigger har prövats av Södertälje tingsrätt som slår fast att det inte är 
tillämpligt genom lokal ordningsföreskrift att strafföra enskilda som tig-
ger passivt. Däremot kan det vara tillståndspliktigt att utöva aktiv pen-
ningsinsamling. Det kan alltså vara möjligt med tiggeriförbud på specifi-
ka platser men då måste det handla om att det som sker är ordningsstö-
rande.

I slutredovisningen Framtid sökes– slutredovisning från den nationella 
samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) uppmanas kom-
muner att säkerställa ett uppsökande arbete för att avvärja akuta nödsitua-
tioner för EU-medborgare, i synnerhet barn. 

Ett införande av tiggeriförbud strider således mot gällande rättspraxis och 
går emot statens rekommendationer om hur kommuner ska arbeta med 
utsatta EU-medborgare.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Beslutsunderlag

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-01-26 § 11.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-04.
Remiss 2016-11-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 181.
Motion 2016-08-30.
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KSAU § 54

Motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och 
multifunktionellt
Änr KS 2017/64

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens 
beslut 2016-04-27 § 112.

Reservationer

Peter Johansson (M) och Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Peter Johansson (M) och Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Peter Johanssons (M) med fleras förslag till beslut och finner att Kom-
munstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut.

Sammanfattning

Moderaterna föreslår i motion att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
utreda möjligheten att bygga ett underjordiskt parkeringshus under Stora 
Torg med angränsande ytor.
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Kommunstyrelsen har 2016-04-27 § 112 beslutat att ge Tekniska nämn-
den i uppdrag att i samråd med Byggnadsnämnden, kommunlednings-
kontoret och Handelsstaden Kristianstad ta fram förslag för utveckling av 
Stora Torg.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med 
hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2016-04-27 § 112.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens 
beslut 2016-04-27 § 112.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-20.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-27 § 112.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-17 § 48.
Motion 2017-01-16.
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KSAU § 55

Motion - Inför aktivt skolval
Änr KS 2015/1189

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen av Skol-
kommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval och däri-
genom även anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fredrik Axelsson (M) och Ludvig Ceimertz (M) har i motion, daterad 
2015-12-01, till Kommunfullmäktige föreslagit att Barn- och utbildnings-
nämnden får ett uppdrag att utreda ett system i syfte att införa ett aktivt 
skolval som innebär att samtliga elever i Kristianstads kommun har att 
göra ett aktivt val av grundskola. Det gäller elever till skolor med såväl 
kommunala som fristående huvudmän. Med ett sådant system, där alla 
behöver göra ett aktivt skolval, skulle det finnas starkare förutsättningar 
till mer blandade klasser än idag. På så sätt skulle man enligt motionärer-
na även komma runt problemet med att många i dag i framförallt miljon-
programsområdena inte känner till att det finns ett fritt skolval.

Den av regeringen tillsatta Skolkommissionen kommer i sitt slutbetän-
kande, som presenteras senast den 20 april, att behandla aktivt skolval av 
den karaktär som motionärerna föreslås ska utredas och genomföras 
lokalt i Kristianstads kommun. I slutet av 2017 beräknas Skolkommissio-
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nens rapport bli föremål för politiskt beslut. Barn- och utbildningsförvalt-
ningens förslag är att invänta resultatet av den nationellt politiska be-
handlingen av kommissionens förslag avseende bland annat aktivt skol-
val.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen av Skol-
kommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval och däri-
genom även anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-07 § 10.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-12.
Barnkonsekvensanalys 2016-12-14.
Remiss 2016-02-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 22.
Motion 2015-12-01.
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