
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 
 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:50. 

 
Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) 

 Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) 

         

Tjänstgörande 
ersättare 

Carl-Henrik Nilsson (SD) 
istället för Niclas Nilsson (SD)   

    
    

    

    
                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare 

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör 

 Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Patrik Möller, mark- och 
exploateringschef 

    

    

    

 Utses att justera Peter Johansson         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-04-19  

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 98 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ......................................................................................................    
 Pierre Månsson   

 
Justerare  ......................................................................................................    
 Peter Johansson         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott  
§ 98 

Sammanträdesdatum 2017-04-19 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-04-20 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-05-12 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

 
       

Hanna Nicander 
 

Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 
 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:50. 

 
Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) 

 Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) 

         

Tjänstgörande 
ersättare 

Carl-Henrik Nilsson (SD) 
istället för Niclas Nilsson (SD)   

                   

                   

                   
                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare 

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör 

 Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Patrik Möller, mark- och 
exploateringschef, §§ 93-97 

 
Anders Olsson, 
planeringsstrateg, §§ 102-103             

    

    

    

 Utses att justera Peter Johansson         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-04-26 

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 88-97, 99-109 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ......................................................................................................    
 Pierre Månsson   

 
Justerare  ......................................................................................................    
 Peter Johansson         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 88-97, 99-109 

Sammanträdesdatum 2017-04-19 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-04-28 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-05-22 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

 
       

Hanna Nicander 
 

Utdragsbestyrkande 



 

 

 

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 19 april 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 Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2017 2017/405 

5 Reglemente för intern kontroll gällande 
Räddningsnämnden samt internkontrollplan 2017 för 
Räddningstjänsten 

2017/265 

6 Stiftelsernas årsredovisningar år 2016 2017/407 

7 Ombyggnation och anpassning av Brohaga 2017/349 

8 Markanvisningsavtal Mariastaden projekt AB 2017/406 

9 Reservation samt försäljning av verksamhetsmark inom 
Nya Ängamöllan till Gasolkungen AB 

2017/338 

10 Ny detaljplan för Kollekulla 14 m.fl. och frågor som berör 
verksamheter på området 

2016/1061 

11 Yttrande i miljömål från C4 Energi AB om anläggande av 
24 grundvattenbrunnar - mål nr M 636-17 

2017/322 

12 Samrådsförslag – Attraktiv kust, livskraftigt hav –ändring 
av Översiktsplan 2013 avseende kusten och havet 

2015/1077 

13 Samråd avseende riktlinjer för bostadsförsörjning 
Bromölla kommun 

2017/366 



 

 
KALLELSE med föredragningslista 2(2) 

 
  

Ärenden  

14 Detaljplan Åhus 558:31 - BN 12-3893 2016/253 

15 Avtal om medfinansiering av gång- och cykelväg Fjälkinge 
– Bäckaskog samt delen Kumlevägen-Kiabyvägen 

2017/228 

16 Klimatanpassningsplan 2016/222 

17 Evenemangsbidrag till Kristianstad Kartingklubb 2017 2017/184 

18 Evenemangsbidrag till Agility-VM 2018 2017/390 

19 Verksamhetsberättelse EU/internationellt arbete 2016 2017/401 

20 Handlingsplan internationellt arbete 2017 2017/389 

21 Deltagare till vänortsmötet i Köge maj/juni 2017 2017/145 

22 Medborgarförslag - Ridning på banvallen mellan 
Degeberga och Brösarp 

2015/1168 

23 Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun en möjlighet 
till ökad måluppfyllelse 

2017/62 

24 Motion - Inför en elevhälsogaranti i Kristianstads 
kommun 

2016/1210 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 88

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 89

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 
2017
Änr KS 2017/405

Beslut

 Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 90

Reglemente för intern kontroll gällande            
Räddningsnämnden samt internkontrollplan 
2017 för Räddningstjänsten
Änr KS 2017/265

Beslut

 Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 91

Stiftelsernas årsredovisningar år 2016
Änr KS 2017/407

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt 
bilaga.

 Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
årsredovisningarna.

 Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är 
årsredovisningsskyldiga.

 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för 
delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 
överlämnar härmed årsredovisningar år 2016 för de stiftelser som var för 
sig har ett fondkapital som överstiger 10 basbelopp samt förslag till 
årsredovisningar för de stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga. 
Styrelsen för på bilaga A angivna stiftelser utgörs av Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna för specificerade 
stiftelser enligt bilaga.

 Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
årsredovisningarna.

 Kommunstyrelsen godkänner förslag till årsredovisning för de 
stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga.

 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för 
delgivning.

 Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-10.
Årsredovisning 2016 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse 
och donationsförvaltning.
Rapport år 2016 för Kristianstads kommuns stiftelseförvaltning.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Sociala Samfonden.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads 
kommuns grundskola.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads 
kommuns Gymnasieskola.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande 
Yrkesutbildningen i Kristianstad.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation.
Årsredovisning 2016 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig 
Möllers Donationsfond.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs 
Museifond.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och 
Räntefonder.
Årsredovisning 2016 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens 
Prydande Med Konstverk.
Årsredovisning 2016 för Gösta Wingrens Stiftelse.
Årsredovisning 2016 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers 
boende i Kristianstad.
Årsredovisning 2016 för stiftelsen Önnemarks donationsfond för fysiskt 
handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 92

Ombyggnation och anpassning av Brohaga
Änr KS 2017/349

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna att Omsorgsnämnden går vidare med en ombyggnad av 
Brohaga.

 Bevilja budgetkompensation till Omsorgsnämnden för hyrestillägg av 
ombyggnad Brohaga. Finansiering beaktas i kommande budgetarbete 
år 2018 och framåt.

 Bevilja en hyrestiden för huvudavtal och tilläggsavtal till och med 
2028-09-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

På Brohaga bedrivs LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) och SoL (socialtjänstlagen) verksamhet. LSS-boende och 
träffpunkt för personer med psykiska funktionshinder samt kontor för 
boendestödet i Kristianstad.

Det finns behov av en ombyggnad för att öka funktionen i lägenheterna 
och genensamhetsutrymme. Tre nya sviktplatser (korttidsboende) skapas. 
Genom ombyggnaden minskar risken för brand och vattenskador. 

Omsorgsnämnden söker budgetkompensation för utökad lokalhyres-
kostnad baserad på en investering på ca 5,3 Mkr. Finansieringen beaktas i 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

kommande budgetarbete år 2018 och framåt under post för fastighets-
förändringar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna att Omsorgsnämnden går vidare med en ombyggnad av 
Brohaga.

 Bevilja budgetkompensation till Omsorgsnämnden för hyrestillägg 
av ombyggnad Brohaga. Finansiering beaktas i kommande budgetar-
bete år 2018 och framåt.

 Bevilja en hyrestiden för huvudavtal och tilläggsavtal till och med 
2028-09-30.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-06.
AB Kristianstadsbyggen tillägg nr1 lokalhyreskontrakt 1098-7001-01.
Omsorgsnämndens beslut 2017-03-16 § 26.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-21.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 93

Markanvisningsavtal Mariastaden projekt AB
Änr KS 2017/406

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna markanvisningsavtalet med Mariastaden projekt AB i 
Åhus Täppetområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Mariastaden Projekt AB har deltagit på markanvisningar i både Hammar 
2016 och Åhus 2017. Kristianstads kommun anser att deras förslag varit 
bra men de har inte gått vidare i ovanstående markanvisningar. Av denna 
anledning samt att konceptet och byggherren bedöms tillföra ett 
intressant och angeläget projekt ur ett samhällsbyggnadsperspektiv har 
parterna direkt förhandlat om ett mindre markområde i angränsande 
etapp för Täppetområdet, Åhus. Tidigare redovisad projektidé bedöms 
kunna anpassa och inrymmas i detta område. Totalt kommer 17 
radhusbostäder att uppföras i enlighet med inlämnad skiss, bilaga A. 
Mariastaden har för avsikt att bilda och överlåta fastigheten till en 
bostadsrättsförening. Därför kommer ett projektbolag bildas och stå som 
avtalspart men med Mariastaden som garant för genomförandet.

Köpekontrakt kommer senast 2018-01-31 att tecknas, annars äger 
kommunen rätt att tilldela markanvisning till annan köpare. Priset är 
1400kr/kvm BTA och beräknas på beviljat bygglov.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna markanvisningsavtalet med Mariastaden projekt AB i 
Åhus Täppetområdet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-06.
Markanvisningsavtal.
Inlämnad skiss, bilaga A.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 94

Reservation samt försäljning av verksamhetsmark 
inom Nya Ängamöllan till Gasolkungen AB
Änr KS 2017/338

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta markområde inom del av fastigheten 
Kristianstad Vindskivan 2, i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, 
till Gasolkungen AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Gasolkungen AB är intresserade av att reservera samt förvärva del av 
fastigheten Vindskivan 2, inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde. 
Markområdet är cirka 10 000 m2 stort och säljs till ett markpris om 275 
kr/m2. Gasolkungen avser att förvärva marken för att uppföra en byggnad 
för industriverksamhet; lager, kontor samt tankstation mm.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Gasolkungen och bifogas 
tjänsteutlåtandet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta markområde inom del av fastigheten 
Kristianstad Vindskivan 2, i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, 
till Gasolkungen AB.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Reservationsavtal.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 95

Ny detaljplan för Kollekulla 14 m.fl. och frågor 
som berör verksamheter på fastigheten
Änr KS 2016/1061

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna överenskommelse om tillägg till Optimera Sverige AB:s 
hyresavtal inom fastigheten Kollekulla 14.

 Uppdra åt Tekniska nämnden att säga upp övriga hyresgäster och 
nyttjanderättshavaren inom fastigheten Kollekulla 14 till utgången av 
år 2018.

 Återkalla Byggnadsnämndens uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan för trafik- och handelsändamål vid infarten till Hamnleden.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till ny detaljplan 
för tät bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten 
Kollekulla 14 m.fl. med ungefärlig omfattning enligt kartbilaga A.

 Godkänna köpekontraktet för försäljning av mark inom Martornen 1 
till Optimerade Hus Sverige AB för en köpeskilling om 2 208 000 
kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kommunen har genom ett par steg förvärvat nuvarande fastigheten 
Kollekulla 14 vid infarten till Hamnleden i centrala Åhus. Syftet är att 
utveckla området för bostäder. Inom Kollekulla 14 finns tre hyresgäster 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

där Optimera Svenska AB är den största med två olika hyresavtal. 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att godkänna dels 
en överenskommelse med Optimera, som därigenom avstår sitt 
besittningsskydd mot en ersättning av 18 månadshyror, dels ett 
köpekontrakt för en tomt på cirka 14 700 kvm av fastigheten Martornen 1 
inom verksamhetsområdet vid infarten till Täppetleden. Tomten säljs till 
Optimerade Hus Sverige AB mot en köpeskilling om 2 208 000 kronor. 
Optimerade hus avser att på tomten uppföra en verksamhetslokal som ska 
hyras ut till Optimera, som flyttar sin verksamhet i Åhus från Kollekulla 
14 till lokalen. 

Överenskommelsen med Optimera innebär att avtalen är solidariskt 
uppsagda till utgången av år 2018. Kommunledningskontoret föreslår att 
Tekniska nämnden får i uppdrag att säga upp hyreskontrakten med övriga 
hyresgäster till hyrestidens slut, vilket även det inträffar vid utgången år 
2018. Kollekulla 14 ska därigenom kunna vara fri från hyresgäster senast 
2019-01-01.

Kommunstyrelsen har tidigare (§2015/154) gett Byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan avseende området vid infarten 
till Hamnleden. Kommunledningskontoret föreslår att tidigare uppdrag 
dras tillbaka och att Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett 
förslag till detaljplan för tät bostadsbebyggelse med områdeskomplement 
för Kollekulla 14 m.fl. med huvudsaklig begränsning enligt kartbilaga A. 
Del av tidigare anvisade medel om 600 000 kronor nyttjas istället för det 
nya detaljplanearbetet.

För att få in en exploatör i ett tidigt skede kommer kommunlednings-
kontoret utlysa en markanvisningstävling för det nya detaljplaneområdet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna överenskommelse om tillägg till Optimera Sverige AB:s 
hyresavtal inom fastigheten Kollekulla 14.

 Uppdra åt Tekniska nämnden att säga upp övriga hyresgäster och 
nyttjanderättshavaren inom fastigheten Kollekulla 14 till utgången av 
år 2018.
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 Återkalla Byggnadsnämndens uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan för trafik- och handelsändamål vid infarten till Hamnleden.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upprätta ett förslag till ny detaljplan 
för tät bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten 
Kollekulla 14 m.fl. med ungefärlig omfattning enligt kartbilaga A.

 Godkänna köpekontraktet för försäljning av mark inom Martornen 1 
till Optimerade Hus Sverige AB för en köpeskilling om 2 208 000 
kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-06.
Kartbilaga A.
Tilläggsavtal till lokalhyresavtal tecknat 2010-12-16.
Tilläggsavtal till lokalhyresavtal tecknat 2013-10-11.
Köpekontrakt Optimerade Hus Sverige AB.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-26 § 154.
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KSAU § 96

Yttrande i miljömål från C4 Energi AB om 
anläggande av 24 grundvattenbrunnar - 
mål nr M 636-17
Änr KS 2017/322

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Avge yttrande till mark- och miljödomstolen, enligt kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kristianstad kommuns kommunala bolag C4 Energi AB har hos mark- 
och miljödomstolen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 
kap miljöbalken för att på fastigheterna Hammar 9:188, 9:189, 9:192 och 
9:191 i Kristianstads kommun anlägga totalt 24 stycken grundvatten-
brunnar, fördelade på två brunnsområden, samt att från dessa brunnar 
bortleda och återföra 1 500 000 m3 grundvatten per år för att utvinna 
värme och kyla. Verksamheten uppges beröra fastigheter inom en radie 
av cirka 2 km från brunnsfastigheterna där en trycksänkning respektive 
tryckhöjning kan ske i berggrundvattnet med cirka 30 cm i de yttre 
delarna och cirka 1 m i det närmaste området.

Kristianstads kommun i som egenskap av markägare getts möjlighet att 
lämna synpunkter på ansökan till mark- och miljödomstolen. I yttrandet 
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har synpunkter från C4 Teknik inarbetats. Kommunen har begärt anstånd 
till 2017-04-27 för att inkomma med yttrande.

Kommunens yrkanden är att C4 Energi AB ska:

Anpassa anläggningen så att inga risker för sättningar eller fördyrande 
konstruktionslösningar uppstår för pågående/kommande utbyggnad inom 
detaljplaneområdet eller att genom kompletterande utredningar påvisa att 
sådan risk inte föreligger och tar fullt ansvar för eventuella negativa 
konsekvenser från verksamheten.

Förslag på kompletterande utredning:

- Utreda sättningsrisker och behov att extra grundläggnings-
åtgärder för kommande bostadsbebyggelse inom detaljplan

- Utreda om Fundationsvägens riskerar sättningar med 
anledning av verksamheten.

Tekniska förutsättningar:

- C4 Teknik har ingenting att erinra mot borrningen av brunnar 
för värme-/kylutvinning inom fastigheterna Hammar 9:188, 
9:189, 9:190 och 9:191 under förutsättning att nödvändiga 
skyddsåtgärder för att förhindra förorening av grundvattnet 
vidtas, både under byggnads- och driftsskedet.

- Vattensystemet för grundvattenvärme får inte kopplas ihop 
med fastighetens vattensystem för kommunalt vatten.

- Vatten och borrkax får inte släppas ut på det kommunala 
ledningsnätet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Avge yttrande till mark- och miljödomstolen, enligt kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.
C4 Energis tillståndsansökan.
Detaljplan för Hammar 9:151 del av, m fl inom Hammarområdet i Kristi-
anstad, Kristianstads kommun, lagakraftvunnen 2015-12-17.
Yttrande från Tyréns avseende risker för Fundationsvägen.
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KSAU § 97

Samrådsförslag – Attraktiv kust, livskraftigt 
hav – ändring av Översiktsplan 2013 avseende 
kusten och havet
Änr KS 2015/1077

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Besvara remissen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 
2017-04-04.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram samråds-
förslag på förändring av översiktsplan för Kristianstad kommuns kust- 
och havsområden. Kommunstyrelsen gav Byggnadsnämnden i uppdrag i 
februari 2014 att ta fram underlaget. Bakgrunden till detta var att 
klargöra hur det kommunala havsområdet ska användas och att fortsatt 
arbeta med utveckling av kusten med fokus på kommande havs- och 
grundvattennivåer. Kommunen har sedan gjort en aktualiseringsprövning 
av gällande Översiktsplan 2013, KF 2016-014-19, vilken fanns vara 
aktuell förutom delarna gällande för kust- och hav och Kristianstad stad. 

Syftet med planförslaget är att ange kommunens viljeriktning för mark- 
och vattenanvändning inom planområdet. Kristianstad kommuns havs-
område omfattar cirka 94 km² av Hanöbukten med en kuststräcka om 
cirka 42 km. Planområdet innehåller många värden och har ett stort antal 
intressenter. Kusten och havet erbjuder fina naturupplevelser och 
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möjlighet till rekreation och friluftsliv. Området erbjuder attraktiva 
boendemiljöer och lockar många turister varje år. Det kustnära 
näringslivet är ett starkt och viktigt intresse för kommunen. Målet är fort-
satt hållbar utveckling i området med strategier som hanterar 
kommande utmaningar. Kust- och havsplanens syfte är dels att samman-
fatta befintlig kunskap och de planmässiga förutsättningarna, förankra 
strategier och riktlinjer för kusten och havet. Planförslaget redovisar 
nulägesbeskrivning och scenarios för utveckling med fyra utarbetade 
strategier för att förverkliga visionen och kommunens målsättningar; 
Beredskap för framtida havsnivåhöjningar, Bevara och utveckla kustens 
och havets unika värden, Balans mellan intressen längs kusten och havet 
samt Bevara och utveckla friska ekosystem. Samrådshandlingen omfattar 
kustområdet från strandlinjen och 3 km inåt land samt havet utanför 
Kristianstad kommuns kust. Dokumentet har en planeringshorisont tom 
2030, vilket stämmer överens med kommunens planeringshorisont för 
”Vision 2030 - Vi lyfter tillsammans”.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Besvara remissen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 
2017-04-04.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
Kust- och havsplan remiss 2016-10-21.
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KSAU § 98

Samråd avseende riktlinjer för bostadsförsörjning 
Bromölla kommun
Änr KS 2017/366

Beslut

 Besvara remissen till Bromölla kommun i enlighet med kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Bromölla kommun har tagit fram samrådsförslaget ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjning” som översänts till Kristianstad kommun för 
remissyttrande. Riktlinjerna består av fem olika delar som behandlar Mål 
och riktlinjer, Bromöllas befolkning, Marknadsförutsättningar, Analys av 
bostadsmarknaden, Bromölla kommuns planerade insatser. Varje 
kommun ska enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i 
kommunen. Bromölla kommuns övergripande mål utgår från översikts-
planen samt kommunens vision och  kommunfullmäktiges övergripande 
mål. Dessa mål ligger till underlag för riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kristianstad kommun har nu tagit del av förslaget. Dokumentet är 
genomarbetat och redovisar vilken målsättning Bromölla kommun har 
för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna har en tidshorisont som sträcker sig 
till 2021.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Besvara remissen till Bromölla kommun i enlighet med kommunled-
ningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
Samrådshandling 2017-03-29 – 2017-04-21, Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2017-2021.
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KSAU § 99

Detaljplan Åhus 558:31 m.fl. - BN 12-3893
Änr KS 2016/253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan Åhus 558:31 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändningen för frilufts- 
och evenemangsstrand och ange förutsättningar som är bättre anpassade 
till de behov som finns utifrån hittills årligen givna dispenser och 
tillfälliga bygglov. I det ingår utökning av evenemangsområdet samt 
upphävande av strandskydd i motsvarande omfattning. All mark inom 
planområdet ägs av kommunen och detaljplanen handläggs med normalt 
planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 
2015. Samråd genomfördes våren 2016 och utställning i november 2016. 
Sammanlagt 18 skriftliga yttranden inkom under utställningstiden, varav 
12 med erinran eller andra synpunkter. En skrivelse är undertecknad av 
45 st närboende. De inkomna synpunkterna har föranlett redaktionella 
kompletteringar av planbeskrivningen men ingen förändring av plan-
kartan har gjorts inför antagandet.
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Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan Åhus 558:31 m.fl.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2017-03-28 § 59.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-15.
Plankarta 2016-09-14.
Planbeskrivning 2016-09-14, rev 2017-03-15.
Samrådsredogörelse 2016-09-14.
Granskningsutlåtande 2017-03-15.
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KSAU § 100

Avtal om medfinansiering av gång- och 
cykelväg Fjälkinge – Bäckaskog samt delen 
Kumlevägen – Kiabyvägen
Änr KS 2017/228

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna medfinansieringsavtal om gång- och cykelväg mellan 
Fjälkinge och Bäckaskog samt delen mellan Kumlevägen och Kiaby-
vägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Trafikverket har upprättat förslag på medfinansieringsavtal för cykelväg 
Fjälkinge – Bäckaskog samt Kumlevägen - Kiabyvägen i Fjälkinge. 
Cykelvägarna finns med i Region Skånes ”Cykelledsplan för Skåne”. 
Totalkostnaden för utbyggnaden är beräknad till 4,5 – 7 Mkr, varav 
kommunen förväntas medfinansierar 50%. Kommunen har möjlighet att 
periodisera medfinansieringen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna medfinansieringsavtal om gång- och cykelväg mellan 
Fjälkinge och Bäckaskog samt delen mellan Kumlevägen och Kiaby-
vägen.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
PM – Planerade utbyggnader av cykelvägar längs statliga vägar inom 
Kristianstad kommun under perioden 2014-2025, kommunlednings-
kontoret, 2017-02-27.
Medfinansieringsavtal - Fjälkinge – Bäckaskog samt delen Kumlevägen - 
Kiabyvägen, TRV 2016/40216.
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KSAU § 101

Klimatanpassningsplan
Änr KS 2016/222

Beslut

 Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att behandlas 
i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till kommunlednings-
kontoret för att behandlas i samhällsbyggnadsprocessen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-28 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att kompletteras med en ekonomisk 
konsekvensbeskrivning.

Kommunledningskontoret har sammankallat arbetsgruppen för 
klimatanpassning* och upprättat en sammanställning för att beskriva de 
ekonomiska konsekvenserna. Dessutom har en riskbedömning utförts för 
att beskriva det fall när ekonomiska resurser inte tillskjuts för åtgärderna 
i den föreslagna handlingsplanen. För överskådlighetens skull har 
samtliga åtgärder samlats i en tabell. 

Under processens gång har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
framfört önskemål om att åtgärd 2 d omformuleras på följande sätt: I 
områden med risk för översvämning bör en översyn göras av vilka out-
nyttjade byggrätter som i framtiden eventuellt skulle kunna upphävas.
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*Arbetsgruppen för klimatanpassning, består av representanter 
från kommunledningskontoret, C4 Teknik, miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen samt räddningstjänsten.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta föreliggande förslag till klimatanpassningsplan.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-15.
Klimatanpassningsplan – beskrivning.
Handlingsplan efter återremiss 2017-03-15.
Kommunstyrelsen beslut 2016-09-28 § 207.
Remissredogörelse.
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KSAU § 102

Evenemangsbidrag till Kristianstad 
Kartingklubb 2017
Änr KS 2017/184

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Avsätta 400 000 kr som evenemangsbidrag och 400 000 kr som 
utvecklingsbidrag till Kristianstad Kartingklubb för genomförande av 
fyra kartingtävlingar, varav 150 000 kr ur kommunledningskontorets 
budget och 650 000 kr ur Kommunstyrelsens anslag för senare 
fördelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att avsätta 400 000 kr som evenemangsbidrag och 
400 000 kr som utvecklingsbidrag till Kristianstad Kartingklubb för 
genomförande av fyra kartingtävlingar, varav 150 000 kr ur kommun-
ledningskontorets budget och 650 000 kr ur Kommunstyrelsens anslag 
för senare fördelning.

Sammanfattning

Efter ett framgångsrikt VM 2016 är det nu dags att arrangera EM den 26-
30 juli 2017. Anläggningen Åsum Ring är unik och en av ungefär 10 
anläggningar i Europa som håller toppklass, enligt världsorganisationen 
CIK-FIA.

Kristianstad Kartingklubb ansöker om ekonomiskt stöd för att kunna 
genomföra fyra internationella och nationella tävlingar under 2017. 
Höjdpunkten är europamästerskapet den 26 - 30 juli 2017. 
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Det ekonomiska stödet skall gå till tävlingar, marknadsföring och 
infrastruktur för att säkerställa en internationell standard på Åsum Ring.

Kristianstad Kartingklubb har som ett långsiktigt mål att bli en av de 
föreningar som världsorganisationen CIK-FIA väljer att anlita för att 
arrangera sina mästerskap. Klubben vill årligen arrangera ett antal 
internationella och nationella tävlingar som i sin tur leder till ett stort 
antal gästnätter, restaurangbesök och shopping.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Avsätta 800 000 kr som evenemangsbidrag till Kristianstad Karting-
klubb för genomförande av fyra kartingtävlingar, varav 150 000 kr ur 
kommunledningskontorets budget och 650 000 kr ur 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
Inkommen ansökan om evenemangsbidrag.
Inkommen ansökan om investeringsbidrag.
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KSAU § 103

Evenemangsbidrag till Agility-VM 2018
Änr KS 2017/390

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Avsätta 250 000 kr som evenemangsbidrag till Svenska Agility-
klubben (SAgiK) för genomförande av Agility-VM 2018 i 
Kristianstad Arena.

 Evenemangsbidraget finansieras genom 150 000 kr ur 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning och 100 000 kr ur 
budget för evenemangsbidrag 2018.

 Ge en förlustgaranti om maximalt 150 000 kr ur Kommunstyrelsens 
budget 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Världsmästerskapet går i oktober 2018 under 4 tävlingsdagar den 4-7 
oktober och är en tävling inomhus i arenan. Arrangören bedömer att det 
blir ca 40 nationer med 500-700 ekipage med upp till 1500 person-
deltagare inklusive delegater och tävlingsorganisation. Tävlingen drar 
normalt sett 2500-5000 betalande besökare och deltagare per dag fredag-
söndag. Finaldagarna tv-sänds live och det finns ett internationellt 
mediaintresse kring världsmästerskapet i agility.

Svenska Agilityklubben vill ha ett stöd och samarbete med Kristianstads 
kommun enligt följande:
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-hyra arenan och d-hallen med angränsande utrymmen.

-ekonomiskt stöd om 150 tkr för förberedelser 2017.

-förlustgaranti om 150 tkr.

-ekonomiskt stöd på 100 tkr 2018.

Kommunledningskontoret budgeterar för ett ekonomiskt stöd på 100 tkr 
inom ramen för 2018 års budget.

Event in Skåne stödjer Svenska Agilityklubben med ett ekonomiskt 
bidrag på 150 tkr och en förlustgaranti på 150 tkr 2018.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Avsätta 250 000 kr som evenemangsbidrag till Svenska Agility-
klubben (SAgiK) för genomförande av Agility-VM 2018 i 
Kristianstad Arena.

 Evenemangsbidraget finansieras genom 150 000 kr ur 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning och 100 000 kr ur 
budget för evenemangsbidrag 2018.

 Ge en förlustgaranti om maximalt 150 000 kr ur Kommunstyrelsens 
budget 2018.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
Delegationsbeslut med beslutsavsikt från 2014-12-15
Ansökan från Svenska Agilityklubben.
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KSAU § 104

Verksamhetsberättelse EU/internationellt 
arbete 2016
Änr KS 2017/401

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

I enlighet med Riktlinjer för Kristianstads kommuns internationella 
arbete 2016-11-15 ska kommunledningskontoret årligen sammanställa 
och redovisa det internationella arbete som bedrivits i Kristianstads 
kommun föregående år. Planeringsstrateg EU/internationellt har i samråd 
med kommunens EU-nätverk, som representerar kommunens 
förvaltningar, tagit fram en verksamhetsberättelse för 2016.

Under 2016 har kommunens internationella strategi reviderats och 
riktlinjer för kommunens internationella arbete har tagits fram. 

Sammanlagt har kommunen under 2016 varit involverad i sju EU-projekt 
inom områdena integration, hållbar utveckling, entreprenörskap, bred-
bandsutveckling och sysselsättning. De totala intäkterna från EU- projekt 
var under 2016 cirka 8,5 miljoner kronor. 

Kristianstads kommun deltog i det nordiska vänortsmötet i maj/juni 
Skagafjördur på Island och har upprätthållit kontakterna med framförallt 
de nordiska vänorterna under 2016. Under hösten inkom en fråga om att 
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eventuellt avsluta vänortssamarbetet med den ungerska vänorten 
Budafok-Tétény. Beslut om att avsluta vänortssamarbetet tas under våren 
2017. 

Kristianstads kommun gick 2016 med i Greater Copenhagen and Skåne 
Committee, där skånska och danska aktörer samarbetar kring frågor som 
rör tillväxt inom områdena näringsliv, turism, arbetsmarknad och 
infrastruktur. 

Förvaltningar som inte redovisas i verksamhetsberättelsen har inte 
rapporterat något internationellt arbete under 2016.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2017-04-06.
Verksamhetsberättelse EU/internationellt arbete 2016, 2017-02-24.
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KSAU § 105

Handlingsplan internationellt arbete 2017
Änr KS 2017/389

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna handlingsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Planingsstrateg EU/internationellt tar varje år fram en handlingsplan för 
kommunens övergripande internationella arbete i enlighet med Riktlinjer 
för Kristianstads kommuns internationella arbete (2016-11-15). 

Handlingsplanen är ett verktyg för att formulera realistiska delmål och 
aktiviteter och fungerar även som ett styrdokument för dem som arbetar 
med internationell samverkan och internationella aktiviteter.

Utöver det löpande verksamhetsutvecklande arbetet föreslås det 
internationella arbetet ha fyra huvudprioriteringar under 2017: strategisk 
påverkan och omvärldsbevakning, projektsamarbeten, marknadsföring 
samt vänortsarbete.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna handlingsplanen.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-04.
Handlingsplan internationellt arbete 2017 2017-02-03.
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KSAU § 106

Deltagare till vänortsmötet i Köge maj/juni 2017
Änr KS 2017/145

Beslut

 Delegera beslut om att utse deltagare till vänortsmöte i Köge maj/juni 
2017 till Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att beslut om att utse deltagare till vänortsmöte i 
Köge maj/juni 2017 delegeras till Kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning

Kristianstads danska vänort Köge står värd för det årliga nordiska 
vänortsmötet. Antalet delegater från Kristianstads kommun ska inte 
överstiga 10, eftersom årets möte är ett s.k. litet vänortsmöte. Den 31 maj 
är mötets tema teknologi inom välfärds – och äldreomsorgen och den 1 
juni är temat stadsutveckling. Den 2 juni är hemresedag. 

Delegationen utses utifrån det politiska uppdraget och position i 
organisationen – i förhållande till årets teman – och således kan ej 
ersättare utses vid eventuella förhinder.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Utse som mest 10 delegater att representera Kristianstads kommun 
vid det nordiska vänortsmötet i Köge den 31 maj- 2 juni 2017.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-06.
Inbjudan till Lilla venskabsbymøde i Køge 2017-02-02.
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KSAU § 107

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

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 
hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut om förbud mot ridning på 
banvallen, 2001-10-09 § 112.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick, efter att förslag till svar på 
medborgar-förslaget skickats till förslagsställaren, ett reviderat förslag 
tillbaka. Kultur- och fritidsförvaltningen tog utifrån förslaget en förnyad 
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diskussion med C4 Teknik om en lösning för att förbättra säkerheten för 
ryttarna.

C4 Teknik har valt att delvis tillmötesgå förslaget på följande sätt:

På en sträcka av cirka 700 meter, mellan Böke gård och Olseröds by blir 
det tillåtet att rida på gång- och cykelvägens ena sida. Anledningen är att 
den före detta järnvägsbron är en klart säkrare passage över väg 19 för 
ryttarna än dagens passage i korsningen strax söder om bron där väg 19 
är trefilig.

Att blanda trafikslag som cyklar och hästar på samma väg är en lösning 
som normalt inte tillåts, på grund av de konflikter som kan uppstå mellan 
trafikslagen. I det aktuella fallet bedöms dock risken (både sannolikheten 
för inträffande och konsekvenserna vid ett eventuellt inträffande) vara 
lägre än de konflikter som kan uppstå mellan hästar och snabbt körande 
motortrafik.

Förslagsställaren har tagit på sig att se till att skötsel och ordning på 
sträckan underlättas.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-10.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-22 § 73.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-08 § 51.
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 § 108

Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun 
en möjlighet till ökad måluppfyllelse
Änr KS 2017/62

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-04-04 § 41.

Reservationer

Peter Johansson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
eget förslag enligt följande:

”Gällande: Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun en möjlighet 
till ökad måluppfyllelse

Motionens syfte var att ge alla elever som har motivation och vilja att 
lära sig mer, i alla årskurser, då även ge elever i åk 1-5 en möjlighet att 
kunna öka sin måluppfyllelse i olika ämnen - genom att alla elever kan 
bli erbjudna lovskola, möjlighet kan ges även någon dag under jullov. 

I kommunens skolplan står det att "barn och utbildningsnämndens vilje-
inriktning för skolan de närmsta åren ska medverka till att skapa en skola 
av högsta klass" där elever ska stödjas och uppmuntras och där alla får 
chansen. Dock erbjuder i nuläget Kristianstads kommun lovskola endast 
till elever i åk 6 - 9 samt i gymnasieskolan, i vissa ämnen då eleverna ej 
förväntas nå målen.

Då antalet elever i behov av särskilt stöd ökar samtidigt som fler elever 
blir underkända i skolan behövs extra insatser i skolan. Att inte erbjuda 
"utökad" lovskola för alla elever, främjar inte elevers utveckling, lärande, 
minskad stress, möjlighet till extra ansträngning eller att elever tidigt får 
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möjligheten att reparera kunskapsluckor och därigenom få chans att nå 
ökad måluppfyllelse.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Peter Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
mot Peter Johanssons (M) förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Barn- och utbildnings-
nämndens förslag till beslut.

Sammanfattning

Lena Ohlsson (M) lämnade 2017-01-16 in en motion till Kommun-
fullmäktige med förslag om att ge eleverna i Kristianstad kommun en 
möjlighet till ökad måluppfyllelse genom att under lov erbjuda lovskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant 
erbjudande och har funnit att det redan erbjuds lovskola för elever i 
årskurs 6-9 och gymnasieskolan. Utöver det erbjuds samtliga elever i 
grundskolan läxhjälp varje vecka.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-04-04 § 41.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-04 § 41.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-03-28 § 28.
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Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-21.
Barnkonsekvensanalys 2017-02-21.
Remiss 2017-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-17 § 47.
Motion 2017-01-16.
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KSAU § 109

Motion - Inför en elevhälsogaranti i 
Kristianstads kommun
Änr KS 2016/1210

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-04-04 § 31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Christina Borglund (KD) föreslår i motion 2016-12-06 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur en elevhälso-
garanti kan införas i Kristianstads kommun enligt motionens intentioner.

Inom elevhälsan i barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad 
kommun finns i dagsläget tillgång till skolläkare, skolsköterskor, 
psykologer, kuratorer och specialpedagoger/speciallärare, det vill säga 
samtliga de professioner som enligt skollagen ska ingår i elevhälso-
arbetet. För elevhälsans medarbetare, framförallt de grupper som lyder 
under hälso- och sjukvårdslagstiftningen, finns ett gränssnitt till 
verksamheter inom regionen. Elevhälsans uppdrag är inte att bedriva 
vård eller behandling, det tillkommer regionen. En elevhälsogaranti likt 
den som föreslås i motionen kräver dels att gränssnittet till region Skånes 
vårdande, diagnostiserande och behandlande ansvar klargörs och till 
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vissa delar förändras, dels att det inom ramen för budgeterade medel till-
förs resurser för att utvidga elevhälsans professioner.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2017-04-04 § 31.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-04 § 31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-03-28 § 20.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Barnkonsekvensanalys 2017-03-15.
Remiss 2016-12-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 267.
Motion 2016-12-06.
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