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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 OBS! Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 10:00,
Rådhus Skåne.

Ärenden

Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Informationer

10:00-10:10 Kommundirektören

10:10-10:30 Kommunstyrelsens personalutskotts presidium
om löneöversyn 2017

2017/4

4 Årsredovisning 2016 2017/164

5 Revidering av 2017 års budget 2016/859

6 Förvärv av Hammar 9:16 2016/1014

7 Förvärv av fastigheten Yngsjö 6:161 för att bilda 
naturreservat

2015/1092

8 Försäljning av Öllsjö 7:47 till Påltua AB 2017/211

9 Försäljning av Tätörten 1 till Påltua AB 2017/200

10 Försäljning av Yngsjö 219:375 till C4 Hus AB 2017/197

11 Försäljning av Yngsjö 219:376 till Lagerbolaget C 360 AB 2017/198

12 Avsiktsförklaring Hammar Bostadsområde 2016/1278

13 Medelsanvisning Hammar Bostadsområde 2017/232

14 Överlåtelse av byggnader och upplåtelse av tomträtt 
Vanneberga 34:145

Ytterligare handlingar skickas senare.

2017/233



KALLELSE med föredragningslista 2(2)

Ärenden

15 Förhyrning Fjälkinge stationshus 2014/613

16 Förslag grönstrategi - remiss 2017/219

17 Yttrande avseende revisionens granskningsrapport om 
uppföljning av avtalshantering

2014/248

18 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse

2017/141

19 Fastställande av klassificeringsstruktur 2017/230

20 Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

2017/225

21 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag

2016/1179

22 Motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av 
kommunens stränder

2016/1085

23 Motion - Bilfri fredag 2016/892

Pierre Månsson
Ordförande
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KSAU § 56

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.

 Diskussion med Kommunstyrelsens personalutskotts presidium om 
ramar för löneöversyn 2017.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 57

Årsredovisning 2016
Änr KS 2017/164

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för 2016.

 Verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamå-
let och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun 2016.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2016.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kom-
mun hade god ekonomisk hushållning för 2016.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14
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 Verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamå-
let och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2016.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
Årsredovisning 2016.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2016.
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Sammanträdesdatum
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 58

Revidering av 2017 års budget
Änr KS 2016/859

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2017 enligt bilaga 1.

 Fastställa investeringsbudgeten 2017 till 883,8 mkr varav 702,6 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 181,2 mkr för den taxe-
finansierade verksamheten enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål 
och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet full-
följts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet.

För 2017 föreslås att omfördelning av anslag görs på finansförvaltningen 
men att det budgeterade resultatet lämnas oförändrat på +47,2 mkr. Inve-
steringsbudgeten föreslås efter revidering fastställas till 883,8 mkr vilket 
är en ökning jämfört årsbudgeten med +76,7 mkr.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2017 enligt bilaga 1.
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 Fastställa investeringsbudgeten 2017 till 883,8 mkr varav 702,6 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 181,2 mkr för den taxe-
finansierade verksamheten enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investerings-
budget, bilaga 1.
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KSAU § 59

Förvärv av Hammar 9:16
Änr KS 2016/1014

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Fastigheten Kristianstad Hammar 9:16, nedan fastigheten, är medtagen i 
fördjupad översiktsplan ”Kristianstad växer – en stad i balans” som ett 
strategiskt viktigt område för framtida bostads- och handelsområde. 

Förhandlingar om ett förvärv har förts mellan kommunen och ägarna till 
Hammar 9:16,  och  

Parterna är överens om en att kommunen förvärvar fastigheten för 12,6 
Mkr samt att fastigheten arrenderas av det av delägda 
bolaget Flodala-Kvarnnäs lantbruks AB de nästkommande fem åren.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna förvärv av Hammar 9:16 för en köpeskilling om 12,6 Mkr.

 Finansiering sker genom reviderad tilläggsbudget.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Godkänna köpekontrakt samt överenskommelse mellan Kristianstads 
kommun och  och  avse-
ende fastigheten Hammar 9:16.
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 Godkänna arrendeavtal mellan Kristianstads kommun och Flodala 
Kvarnnäs Lantbruks AB.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
Överenskommelse.
Arrendeavtal.
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KSAU § 60

Förvärv av fastigheten Yngsjö 6:161 för att 
bilda naturreservat
Änr KS 2015/1092

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna köpekontrakt där kommunen förvärvar fastigheten Kristi-
anstad Yngsjö 6:161 till en köpeskilling om 1 500 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Nuvarande fastighetsägare av Kristianstad Yngsjö 6:161 har sedan år 
2007 diskuterat möjligheten att planlägga området för bostäder. Planerna 
har dock avbrutits med anledning av de höga naturvärdena i form av 
ekkrattskog och tallskog på sanddyner, samt att området inte är upptaget 
som utvecklingsområde i översiktsplanen.

Kommunledningskontoret föreslår i stället att kommunen förvärvar 
fastigheten i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat inom området 
och angränsande kommunägd mark som i dagsläget är utlagd som Natura 
2000. 

Ett köpekontrakt som undertecknats av samtliga fastighetsägare bifogas 
tjänsteutlåtandet. Överenskommen köpeskilling är 1 500 000 kronor. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna köpekontrakt där kommunen förvärvar fastigheten Kristi-
anstad Yngsjö 6:161 till en köpeskilling om 1 500 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Köpekontrakt undertecknat av samtliga fastighetsägare.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
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KSAU § 61

Försäljning av Öllsjö 7:47 till Påltua AB
Änr KS 2017/211

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Öllsjö 7:43 till Påltua 
AB för en köpeskilling av 1 400 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Mellan Påltua AB och Kristianstads kommun har avtal upprättats om 
förvärv och utbyggnad av Öllsjö 7:47. Området kommer att byggas ut i 
tätare bebyggelse i form av knappt 10-talet marklägenheter, upplåtelse-
formen hyresrätt alternativt bostadsrätt.

Försäljningen har skett igenom att köparen vid förvärv av Öllsjö 7:23 
erhöll ensamrätt till förhandling av Öllsjö 7:47. Härigenom når köparen 
förvaltningssamordningsvinster med tidigare förvärv av Öllsjö 7:23. 
Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder sig att byggstarta 
senast 2018-06-30 annars återgår köpet och köparen ska erlägga 25 pro-
cent av köpeskillingen. Slutbesked ska lämnas senast 2019-06-30 annars 
kan vite utfärdas med 5 procent av köpeskillingen varje månad som 
dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med belopp 
motsvarande 25 procent av köpeskillingen.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Öllsjö 7:43 till Påltua 
AB för en köpeskilling av 1 400 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Köpekontrakt för Öllsjö 7:47.
Översiktskarta.
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KSAU § 62

Försäljning av Tätörten 1 till Påltua AB
Änr KS 2017/200

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Tätörten 1 till Påltua AB, enligt köpekon-
trakt för en ersättning av 1400 kr/BTA (bruttoarea) beräknat på in-
lämnat bygglov.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fastigheten har markanvisats med sista inlämningsdag 2017-01-09. Det 
inkom sex olika projektidéer från olika byggherrar. Markanvisningen 
tilldelades till Påltua AB. Mellan Påltua AB och Kristianstads kommun 
har köpekontrakt upprättats om förvärv och utbyggnad av Tätörten 1. 
Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägen-
heter och tvåplanshus. Det kommer bli runt 50-60-talet bostäder fördelat 
på 2:or, 3:or och 4:or med upplåtelseformen hyresrätt. Utifrån inlämnad 
BOA (boarea) beräknas köpeskillingen till 7,5-8,0 miljoner kronor. Span-
net på köpeskillingen är beroende på hur inlämnad projektidé utvecklas 
till färdigt förslag. Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder 
sig att byggstarta senast 2017-12-31 annars återgår köpet och köparen 
ska erlägga 25 procent av köpeskillingen. Slutbesked ska lämnas senast 
2019-05-30 annars utfärdas vite med 5 procent av köpeskillingen varje 
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månad som dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med 
belopp motsvarande 25 procent av köpeskillingen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Tätörten 1 till Påltua AB, enligt köpekon-
trakt för en ersättning av 1400 kr/BTA (bruttoarea) beräknat på in-
lämnat bygglov.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Köpekontrakt för Tätörten 1.
Översiktskarta.
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KSAU § 63

Försäljning av Yngsjö 219:375 till C4 Hus AB
Änr KS 2017/197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Yngsjö 219:375 till 
C4 Hus AB för en köpeskilling av 1 460 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fastigheten har markanvisats, sista inlämningsdag 2017-01-09. Det 
inkom tre olika projektidéer från olika byggherrar. Markanvisningen 
tilldelades till C4 Hus AB och baserades på det högst inlämnade anbudet 
på fastigheten. Mellan C4 Hus AB och Kristianstads kommun har köpe-
kontrakt upprättats om förvärv och utbyggnad av Yngsjö 219:375. Områ-
det kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter. 
Det kommer bli cirka tio stycken bostäder. Försäljningen är villkorad 
med att köparen förbinder sig att byggstarta senast 2018-01-01 annars 
återgår köpet och köparen ska erlägga 25 procent av köpeskillingen. 
Slutbesked ska lämnas senast 2018-12-31 annars kan vite utfärdas med 5 
procent av köpeskillingen varje månad som dröjsmålet varar till dess 
slutbesked lämnats, dock högst med belopp motsvarande 25 procent av 
köpeskillingen.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Yngsjö 219:375 till 
C4 Hus AB för en köpeskilling av 1 460 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Köpekontrakt för Yngsjö 219:375.
Översiktskarta.
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KSAU § 64

Försäljning av Yngsjö 219:376 till 
Lagerbolaget C 360 AB
Änr KS 2017/198

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Yngsjö 219:376 till 
Lagerbolaget C 360 AB, vilket är helägt dotterbolag till Bröderna 
Klemmedssons fastighets AB för en köpeskilling av 1 300 000 kro-
nor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fastigheten har markanvisats, sista inlämningsdag 2017-01-09. Det 
inkom två olika projektidéer från olika byggherrar. Markanvisningen 
tilldelades till Klemmedssons Fastighets AB och baserades på det högst 
lämnade anbudet på fastigheten. Mellan Lagerbolaget C 360 AB och 
Kristianstads kommun har köpekontrakt upprättats om förvärv och ut-
byggnad av Yngsjö 219:376. Området kommer att byggas ut i tätare 
bebyggelse i form av marklägenheter. Det kommer bli cirka 7-8 stycken 
bostäder. Försäljningen är villkorad med att köparen förbinder sig att 
byggstarta senast 2017-10-30 annars återgår köpet och köparen ska erläg-
ga 25 procent av köpeskillingen. Slutbesked ska lämnas senast 2018-12-
31 annars kan vite utfärdas med 5 procent av köpeskillingen varje månad 
som dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med belopp 
motsvarande 25 procent av köpeskillingen.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna försäljningen enligt köpekontrakt av Yngsjö 219:376 till 
Lagerbolaget C 360 AB, vilket är helägt dotterbolag till Bröderna 
Klemmedssons fastighets AB för en köpeskilling av 1 300 000 kro-
nor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Köpekontrakt för Yngsjö 219:376.
Översiktskarta.
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KSAU § 65

Avsiktsförklaring Hammar Bostadsområde
Änr KS 2016/1278

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna avsiktsförklaringar med valda byggherrar i Hammar Bo-
stadsområde:

NCC/SHH, kvarter A
HEM 1, kvarter B
GBJ Bygg, kvarter C
ABK, kvarter D
Brinova, del av kvarter E
CFAST, del av kvarter E
K-fastigheter, kvarter F

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Hammar Bostadsområde har markanvisats under hösten 2016. Det inkom 
31 olika projektidéer från totalt 28 olika byggherrar. Kommunen har valt 
att markanvisa de sex kvarteren till sju olika byggherrar. Projektidéerna 
utvecklas just nu till en god helhet för hela området, där varje byggherre 
tillsammans med sin arkitekt ingår i en byggherredialog. Dessa avsikts-
förklaringar tydliggör tilldelningen samt omfattar process med byggher-
redialog.

När byggherredialogen är avslutat (maj 2017) kommer antingen markan-
visningsavtal eller köpekontrakt att tecknas med varje byggherre för den 
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fortsatta hanteringen av utbyggnaden av området. Området planeras att 
byggstartas under hösten 2017. Troligtvis kommer byggnationen i områ-
det fortgå framtill runt år 2021. Området kommer när det är färdigställt 
innehålla drygt 400 bostäder där runt 100 stycken finns på lågdelen och 
drygt 300 på högdelen, se bifogad karta. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna avsiktsförklaringar med valda byggherrar i Hammar Bo-
stadsområde:
NCC/SHH, kvarter A
HEM 1, kvarter B
GBJ Bygg, kvarter C
ABK, kvarter D 
Brinova, del av kvarter E 
CFAST, del av kvarter E
K-fastigheter, kvarter F

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Avsiktsförklaring för:
NCC/SHH, kvarter A
HEM 1, kvarter B
GBJ Bygg, kvarter C
ABK, kvarter D 
Brinova, del av kvarter E 
CFAST, del av kvarter E
K-fastigheter, kvarter F



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 66

Medelsanvisning Hammar Bostadsområde
Änr KS 2017/232

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Anvisa ett belopp om 15 000 000 kr från exploateringsbudgeten för 
genomförandet av Hammars detaljplan gällande bostadsdelen inklusi-
ve parkytor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

I detaljplanen för del av Kristianstad Hammar 9:151 ingick förutom 
handelsytor möjlighet att exploatera bostäder på en areal av cirka 58 000 
m² exklusive parkområde. Kristianstad kommun har vid en träff 
2016-10-03 inbjudit exploatörer och byggare att lämna in intresseanmä-
lan för att bygga i denna nya stadsdel.

Mark- och exploateringsenheten tillsammans med C4 Teknik är nu be-
redda att påbörja projekteringen för gator, gång- och cykelvägar, VA 
(vatten och avlopp) och parker samt samordna utbyggnad av el, fiber och 
fjärrvärme. Projekteringen planeras att utföras under våren 2017 och 
utbyggnaden av VA och lokalgata ska ske till augusti 2017 för att möjlig-
göra eventuell byggstart av bostäder i oktober.

De uppskattade kostnaderna för att genomföra bostadsområdet är 15 Mkr 
exklusive VA.

Fördelade enligt nedan:
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Utbyggnad lokalgator inkl proj 2,9

Park och grönytor inkl proj 7,5

GC-vägar 1,0

Belysning inkl proj 0,8

Projektledning C4 Teknik 0,5

Processledare under planeringsskedet 0,4

Extern samordnare under byggtiden 0,4

Oförutsett 10% 1,5

Intäkter: Kommande markanvisningar bedöms att över en fyraårsperiod 
att ge en intäkt på cirka 50 Mkr.

De medel som redovisas ovan är inarbetade i 2017 och 2018 års investe-
ringsbudget med vardera 7,5 Mkr.

Utbyggnaden kommer att ge utökade driftsytor, med skötsel av lokalgata 
och parkyta för C4 Teknik.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Anvisa ett belopp om 15 000 000 kr från exploateringsbudgeten för 
genomförandet av Hammars detaljplan gällande bostadsdelen inklusi-
ve parkytor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 67

Överlåtelse av byggnader och upplåtelse av 
tomträtt Vanneberga 34:145
Änr KS 2017/233

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna tomträttsupplåtelsen av fastigheten Vanneberga 34:145 till 
Ideriket AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-20 § 229 om en försäljning av 
campingen efter att detaljplan för området hade upprättats och blivit 
antagen. Beslut om att återkallande av uppdraget om detaljplan fattades 
av Kommunstyrelsen 2016-08-31 § 169.

Idériket AB arrenderar sedan 2011 fastigheterna Vanneberga 34:144 (del 
av) och 34:145 av Kristianstads kommun för campingverksamhet. Nytt 
arrendeavtal har tecknats med de nya ägarna till Ideriket AB under år 
2016. Camping har bedrivits långt tillbaka i tiden på området.

Ideriket AB har kommit in med önskemål om att få en mer långsikt och 
hållbar lösning för verksamheten. Tillstånd för verksamheten innehas av 
Ideriket AB och kommunen ser positivt på att verksamheten kan fortsät-
ta. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Parterna har enats om att en för campingen positiv lösning är att fastighe-
ten upplåtes med tomträtt till Ideriket AB enligt följande. Servicebygg-
nad, kiosk och sophus samt staket, belysning, avloppsreningsverk och an-
nan fast egendom som tillhör kommunen överlåts till Ideriket AB för ett 
värde om 400 000 kronor. Fastigheten Vanneberga 34:145 upplåtes med 
tomträtt till Ideriket AB, för en årlig summa om 108 000 kr, vilken base-
ras på värdet av fastigheten. Första upplåtelsetiden är på 20 år med 20 års 
förlängning med början 2017-05-01, se bifogat tomträttskontrakt.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna tomträttsupplåtelsen av fastigheten Vanneberga 34:145 till 
Ideriket AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-06.
Kommunstyrelsens beslut 2009-05-20 § 229.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-31 § 169.
Översiktskarta.
Tomträttskontrakt.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 68

Förhyrning Fjälkinge stationshus
Änr KS 2014/613

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Upplåta Fjälkinge Stationshus till Fjälkinge Byfrämjare som mötes-
plats och föreningslokal med en hyrestid om 5 år och med 1 års för-
längning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fjälkinge Stationshus köptes av Kristianstad kommun år 2015. Fjälkinge 
Byfrämjare har hyrt stationshuset som föreningslokal med ett tidsbegrän-
sat hyreskontrakt från 2016-09-01 – 2017-02-28.

Fjälkinge Byfrämjare har haft önskemål om att fortsätta hyra stationshu-
set till en självkostnadshyra mot att de övertar ansvaret för drift och sköt-
sel av fastigheten. Hyran för stationshuset uppgår till 24 000 kr per år. 

Fjälkinge Byfrämjare kommer använda lokalen som en mötesplats för 
Fjälkinge där föreningar och andra organisationer kan samverka och 
utveckla Fjälkinge tätort.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Upplåta Fjälkinge Stationshus till Fjälkinge Byfrämjare som mötes-
plats och föreningslokal med en hyrestid om 5 år och med 1 års för-
längning.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-02-23 § 20.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-02-01.
Hyreskontrakt.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 69

Förslag grönstrategi - remiss
Änr KS 2017/219

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Bevara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteut-
låtande 2017-03-06.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

C4 Teknik har tagit fram ett förslag till grönstrategi för Kristianstads 
kommun som är på remiss. Kommunstyrelsen har 2016-03-23 § 68 gett 
Tekniska nämnden i uppdrag att arbeta fram en grönstrategi för 
kommunen. Denna grönstrategi är ett underlag till kommunens 
översiktplanearbete. I grönstrategin beskrivs kommunens vision, mål, 
utmaningar och möjligheter samt kommunen grundläggande 
förutsättningar för ekosystemstjänster. Grönstrategin innehåller 
ställningstagande för grönstrukturen och anger mål för hur grönblå 
struktur i kommunen ska bevaras och/eller utvecklas under de kommande 
åren. Grönstrategin omfattar alla vegetationsklädda markytor och 
vattenområden, innehållande bla parker, skogsområden, hagmarker, 
våtmarker, vattendrag, sjöar och hav i kommunen. 

Grönstrategin följer kommunens vision 2030 och strategisk färdplan 
2020. Den strategiska färdplanens fyra målområden har omformulerats 
till fyra mål gällande för grönstrategin, vilka i huvudsak följer den 
strategiska färdplanen. Målen är följande;
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

1. Långsiktigt hållbara boende- och vistelsemiljöer 

2. En rik natur och stärkta ekosystemtjänster 

3. God och jämlik hälsa 

4. Attraktiva miljöer för arbete, fritid och turism 

För att nå grönstrategins mål görs detta genomställningstagande till elva 
olika delstrategier. 

Kommunledningskontoret anser att grönstrategin är ett bra 
planeringsunderlag för kommunens översiktsplanearbete. 
Kommunledningskontoret ser att det finns vissa behov av att komplettera 
förslaget vad gäller tillgänglighetsperspektivet i målområde fyra.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Bevara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteut-
låtande 2017-03-06.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-06.
Remiss grönstrategi 2016-12-20, TN 2015/30, 2017-01-04.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 70

Yttrande avseende revisionens gransknings-
rapport om uppföljning av avtalshantering
Änr KS 2014/248

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande och översända 
det som svar till Kommunrevisionen.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun 
har PwC gjort en uppföljning av granskning som genomfördes 2014. Den 
övergripande revisionsfrågan var:

- Hanterar Kommunstyrelsen, den tekniska nämnden samt Kultur- 
och fritidsnämnden sina avtal på ett ändamålsenligt sätt?

Revisionens samlade bedömning är att varken Kommunstyrelsen eller 
nämnderna hanterar sina avtal helt ändamålsenligt. Bedömningen grun-
das på att flera av de brister som påtalades av revisorerna vid granskning-
en 2013/2014 har åtgärdats, men vissa kvarstår.

Utifrån granskningsresultatet lämnar revisorerna följande rekommenda-
tioner.

- att bevakningen av ekonomiska konsekvenser följs upp bättre
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

- att rutiner och riktlinjer görs kända för medarbetarna

- att tillämpningen följs upp regelbundet och genom den årliga in-
terna kontrollen

Kommunledningskontoret instämmer i revisionens rekommendationer. 
Som stöd för avtalshanteringen finns nu en ärende- och dokumenthante-
ringspolicy/metodbok beslutad i Kommunstyrelsen 2017-02-15 § 30. 
Avtalshantering finns dessutom med som ett särskilt kommungemensamt 
kontrollområde i internkontrollplanerna 2017. Ytterligare en viktig del 
som framgår i granskningen är behovet av mer noggrann uppföljning och 
kontroll över fattade beslut. Kansliet har arbetat fram nya rutiner samt en 
tydligare uppföljning som implementeras och utvärderas under våren 
2017. Utöver nämnda åtgärder kommer särskilda resurser att sättas av 
inom kommunledningskontoret för att under 2017 kvalitetssäkra en säker 
avtalshantering.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Ställa sig bakom kommunledningskontorets yttrande och översända 
det som svar till Kommunrevisionen.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
Kommunrevisionens gransking gällande avtalshantering.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 71

Gallringsplan för handlingar av liten och kort-
varig betydelse - remissutskick
Änr KS 2017/141

Beslut

 Skicka ärendet på remiss till samtliga av kommunens nämnder att 
svara senast 2017-05-31.

Sammanfattning

Enligt det kommunala arkivreglementet (antaget i Kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 158), ska varje myndighet (nämnd/styrelse) upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
de hanteras, till exempel vad som ska bevaras, vad som ska gallras (för-
störas) och när detta ska göras.

I verksamheterna förekommer många handlingar/mycket information som 
har liten och kortvarig betydelse och som också måste beskrivas i doku-
menthanteringsplanerna. För att underlätta hanteringen av denna infor-
mation, är det lämpligt att en kommunövergripande gallringsplan fast-
ställs genom beslut i Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, och som 
enligt arkivreglementet ska meddela riktlinjer när det gäller informations-
förvaltning.

Kommunledningskontoret föreslår att förslag till övergripande gallringsplan 
skickas på remiss till samtliga nämnder samt kommunledningskontorets IT-
avdelning för yttrande innan beslut fattas av Kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Skicka ärendet på remiss till samtliga av kommunens nämnder att 
svara senast 2017-05-31.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-02.
Förslag till gallringsplan.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 72

Fastställande av klassificeringsstruktur
Änr KS 2017/230

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa bilagt förslag till gemensam klassificeringsstruktur (Klassi-
ficeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2) för Kristianstad 
kommuns samtliga myndigheter (nämnder/styrelser).

 Klassificeringsstrukturen ska under 2017 implementeras i kommu-
nens samtliga verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar, 
för att tas i bruk i form av diarieplan vid registrering av handlingar 
från och med 2018-01-01.

 Klassificeringsstrukturen ska användas som utgångspunkt vid upprät-
tandet av nya dokumenthanteringsplaner. VerkSAM Plan (doku-
menthanteringsplan) fungerar som mall. Samtliga nämnder får där-
med i uppdrag att under 2017 revidera respektive dokumenthante-
ringsplan utifrån ovanstående att gälla from 2018-01-01. 

 Klassificeringsstrukturen ska ligga till grund för arkivförteckning för 
handlingar som ska bevaras på papper och digitalt.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Kommunledningskontorets kansli och kommunarkivet föreslås för-
valta VerkSAM Diarium på arkivmyndighetens (Kommunstyrelsens) 
uppdrag och ansvara för att förslag till revideringar tas fram vid be-
hov.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Förslag att anta gemensam klassificeringsstruktur (Klassificeringsschema 
VerkSAM Diarium version 2.2) för Kristianstad kommuns samtliga 
myndigheter (nämnder/styrelser). VerkSAM Diarium är en översiktlig 
beskrivning av verksamhetsområden och huvudprocesser eller arbetsflö-
den, och används som diarieplan vid registrering, och som utgångspunkt 
för att utforma dokumenthanteringsplaner. Den ska även ligga till grund 
för arkivförteckning för handlingar som ska bevaras på papper och digi-
talt. En enhetlighet skapas därmed i redovisning av allmänna handling-
ar/arkiv från registrering till arkivering.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa bilagt förslag till gemensam klassificeringsstruktur (Klassi-
ficeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2) för Kristianstad 
kommuns samtliga myndigheter (nämnder/styrelser).

 Klassificeringsstrukturen ska under 2017 implementeras i kommu-
nens samtliga verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar, 
för att tas i bruk i form av diarieplan vid registrering av handlingar 
från och med 2018-01-01.

 Klassificeringsstrukturen ska användas som utgångspunkt vid upprät-
tandet av nya dokumenthanteringsplaner. VerkSAM Plan (doku-
menthanteringsplan) fungerar som mall. Samtliga nämnder får där-
med i uppdrag att under 2017 revidera respektive dokumenthante-
ringsplan utifrån ovanstående att gälla from 2018-01-01. 

 Klassificeringsstrukturen ska ligga till grund för arkivförteckning för 
handlingar som ska bevaras på papper och digitalt.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Kommunledningskontorets kansli och kommunarkivet föreslås för-
valta VerkSAM Diarium på arkivmyndighetens (Kommunstyrelsens) 
uppdrag och ansvara för att förslag till revideringar tas fram vid be-
hov. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
Klassificeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 73

Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Änr KS 2017/225

Beslut

 Utse ekonomidirektör Roger Zetterqvist till ombud och redovisnings-
chef Gunnar Elvingsson till ersättare på årsstämma för Kommunassu-
rans Syd Försäkrings AB.

Sammanfattning

Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma 
onsdagen den 15 juni 2017 i Malmö.

Kommunledningskontoret föreslår att ekonomidirektör Roger Zetterqvist 
utses till ombud och redovisningschef Gunnar Elvingsson utses till 
ersättare på årsstämman.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Utse ekonomidirektör Roger Zetterqvist till ombud och redovisnings-
chef Gunnar Elvingsson till ersättare på årsstämma för Kommunassu-
rans Syd Försäkrings AB.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Kallelse till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 74

Redovisning av obesvarade motioner samt 
besvarade och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2016/1179

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

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.

Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden överlämnar förteck-
ningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.

Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgs-
nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
inga medborgarförslag att redovisa.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-03.
Förteckning över obesvarade motioner 2017-03-03.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen
2017-03-03.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2017-03-03.
Arbete- och välfärdsnämndens beslut 2017-03-03 § 25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-07 § 5.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-11.
Byggnadsnämndens beslut 2017-01-25 § 20.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-02.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 16.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-10.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-01-26 § 5.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-02.
Omsorgsnämndens beslut 2017-02-09 § 11.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2017-01-19.
Tekniska nämndens beslut 2017-01-26 § 6.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-12-20.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 75

Motion - Försök med erosionshinder på ett 
par avsnitt av kommunens stränder
Änr KS 2016/1085

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till att miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen kommer med hjälp av specialister på stran-
derosionsproblematik utreda lämpliga förslag på åtgärder för att ska-
pa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kustens erosions-
känsliga partier.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Jan Olsson (ÅÅ) har lämnat motion om problematiken med stranderosion 
längs Åhus stränder och föreslår ett försök med vinkelräta pirar av sten 
eller träpalissader. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett 
behov av utökad kunskap om den platsspecifika stranderosionsproblema-
tiken och lämpliga åtgärder för en långsiktig hållbar lösning som bevarar 
strändernas unika värde.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att med hjälp av 
specialister på stranderosionsproblematik utreda lämpliga förslag på 
åtgärder för att skapa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kus-
tens erosionskänsliga partier. Därmed föreslår Byggnadsnämnden att 
motionen anses besvarad.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till att miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen kommer med hjälp av specialister på stran-
derosionsproblematik utreda lämpliga förslag på åtgärder för att ska-
pa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kustens erosions-
känsliga partier.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2017-01-31 § 25.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-18.
Remiss 2016-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 226.
Motion 2016-11-08.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 76

Motion - Bilfri fredag
Änr KS 2016/892

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Tekniska nämndens förslag 
till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut.

Sammanfattning

Anders Stone (SD) föreslår i en motion att utlysa en bilfri fredag varje år, 
förslagsvis första fredagen i september.

C4 Teknik är positiv till förslaget, men anser att förslaget behöver utre-
das mer vad gäller omfattningen.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Ge lämplig nämnd uppdraget att utreda förslaget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-02-23 § 21.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-01-19.
Remiss 2016-12-09.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 183.
Motion 2016-09-19.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 77

Utse ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2017
Änr KS 2017/283

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kristianstads kommun har att utse ombud och ersättare till 
Kommuninvests föreningsstämma 2017-04-20 i Stockholm.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Utse ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-13.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 78

Reviderad maxtaxa för förskola och pedagogisk 
omsorg
Änr KS 2017/284

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att "maxtaxan" höjs avseende 
förskola och pedagogisk omsorg med reducering för allmän förskola, 
taxa 4. Avgifterna föreslås öka med ca 100 kr per barn och månad vilket 
ger ökade intäkter med cirka 1,0 mkr/år. Reviderad taxa föreslås gälla 
från och med 2017-05-01.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderad maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg att 
gälla från och med 2017-05-01.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden ordförandens beslut 2017-03-14 § 4.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-13.
Reviderad maxtaxa från och med 2017-05-01.
Barnkonsekvensanalys 2017-03-13.
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