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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 17:35-18:15.

Beslutande Heléne Fritzon (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD)
Anders Svensson (S) Peter Johansson (M)

     

Tjänstgörande 
ersättare

Jan Carlsson (S) istället för 
Katarina Honoré (S)

Sten Hermansson (L) istället för 
Pierre Månsson (L)

               
               
               
               
               

Övriga närvarande Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör Marie Färm, kanslichef Anders Magnusson, 

utvecklingsledare
Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

               

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-05-24

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

Hanna Nicander

110-126, 129-133,    
135-137

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

Lena Holst

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

Peter Johansson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 110-126, 129-133, 135-137

Sammanträdesdatum 2017-05-16

Datum då
anslaget sätts upp

2017-05-26 Datum då 
anslaget tas ned

2017-06-19

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 
 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, kl. 17:35-18:15. 

 
Beslutande Heléne Fritzon (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) 

 Anders Svensson (S) Peter Johansson (M)  

         

Tjänstgörande 
ersättare 

Jan Carlsson (S) istället för 
Katarina Honoré (S) 

Sten Hermansson (L) istället för 
Pierre Månsson (L)  

    
              
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör Johanna Näslund, HR-direktör Anders Magnusson, 

utvecklingsledare 

 Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

    
    
    

    

 Utses att justera Peter Johansson         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-05-16 

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 127-128, 134 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ......................................................................................................    
 Lena Holst   

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 127-128, 134 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-05-18 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-06-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

 
       

Hanna Nicander 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 16 maj 2017 kl. direkt efter 

Kommunfullmäktiges sammanträde, Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

2017/4 

4 Förstärkt basfinasiering av Krinova AB 2017/519 

5 Förvärv av aktier i Inera AB 2017/353 

6 Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2017 2017/405 

7 Reglemente för intern kontroll gällande 
Räddningsnämnden samt intern kontrollplan 2017 för 
Räddningstjänsten 

2017/265 

8 Revidering av prislista Räddningstjänsten 2017/419 

9 Reservation samt försäljning av del av Näsby 35:4 till 
Fadhil Alawy 

2017/397 

10 Reservation samt försäljning av del av Näsby 35:4 till 
Emad Alsaedi 

2017/398 

11 Reservation samt försäljning av verksamhetsmark inom 
Nya Ängamöllan till Kalvaboda Fastighets AB 

2017/342 

12 Reservation samt försäljning av verksamhetsmark inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Hjalmarssons 
Bygg & Industrisvets AB 

2017/414 

  



 

 
KALLELSE med föredragningslista 2(3) 

 
  

13 Reservation samt försäljning av mark inom Hornas 
verksamhetsområde i Åhus, vid Täppetleden till BBAB 
Fastigheter AB 

2017/416 

14 Reservation samt försäljning av Infanteristen 8 till 
Christian Lundin 

2017/425 

15 Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. och avtal om fördelning 
av detaljplanekostnader 

2017/352 

16 Markanvisning av Älgörten 1 till Boklok Mark och 
Exploatering AB 

2017/201 

17 Fastställande av villatomtspris i Åhus, Horna, samt 
exploatering av gator m.m. i området 

2016/1177 

18 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del 
av Maglehem 10:2 m.fl. 

2017/235 

19 Detaljplan för del av Maglehem 10:2 BN 12-5583 2015/1197 

20 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Näsby 35:47 nytt 
badhus i Kristianstad BN 16-0124 

2013/380 

21 Samrådsyttrande avseende Hörby kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 

2017/452 

22 Anläggningsarrende Åhus tennisklubb, tilläggsavtal 2017/522 

23 Avtal om lägenhetsarrende - Nosaby Idrottsförening 2017/520 

24 Utvidgning av verksamhetsområdena för kommunalt 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

2017/521 

25 Yttrande avseende revisionens granskningsrapport av 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

2017/229 

26 Yttrande gällande laglighetsprövning enligt 
kommunalagen av Kommfullmäktiges beslut om 
klimatväxling mål nr 3857-17 

2016/1133 

27 Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, Kronfågel AB 

Komplettering av beslutsunderlag kommer senare. 

2017/479 

28 Överlåtelse av den operativa tillsynen till Kristianstads 
kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheten Nyboholms kyckling AB 

2017/423 
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29 Klimat- och energistrategi 2016/1124 

30 Klimatberedningens slutrapport 2015/120 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 110

Informationer
Änr KS 2017/4

Beslut

 Ärendet utgår.

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 111

Förstärkt basfinasiering av Krinova AB
Änr KS 2017/519

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna en förstärkt finansiering med 3 mkr till Krinova att under 
två år användas inom profilområdet mat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Mat, miljö och hälsa utgör Krinovas profilområden. Inom området mat 
erbjuder Krinova stöd för nystart, tillväxt och innovation för små och 
mellanstora företag inom livsmedelsområdet. Särskilt när det gäller 
innovationer inom matområdet har Krinova etablerat en modell och 
infrastruktur som hjälper företagen att utvecklas. 

Krinova arbetar sedan länge för en nationell finansiering av innovations- 
och utvecklingsstöd till livsmedelsföretag. Från näringsdepartementet har 
Krinova Incubator & Science Park ansökt om åtta miljoner kronor det 
första året och tio miljoner de följande åren. Med en starkare bas-
finansiering kan Krinova inledningsvis intensifiera insatserna bland 
skånska företag och successivt bygga upp ytterligare affärs- och 
innovationsstöd till producenter och förädlare i hela landet i samverkan 
med andra inkubatorer och science parks.

För att förstärka Krinovas satsning som innovationscenter inom mat-
området föreslås att kommunen ger Krinova en förstärkt finansiering 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

under två år med sammalagt 3 mkr. Finansiering av detta finns reserverat 
i samband med bokslut 2016.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Att godkänna en förstärkt finansiering med 3 mkr till Krinova att 
under två år användas inom profilområdet mat 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
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KSAU § 112

Förvärv av aktier i Inera AB
Änr KS 2017/353

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB till en 
köpeskilling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling 
av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare 
inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring 
gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till 
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och 
Journal via nätet. 

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen 
för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har 
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. 
Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på 
samma villkor som landsting och regioner.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så 
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen).

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Av SKL AB förvärva fem aktier i Inera AB till en köpeskilling om 
42.500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
Ärendebakgrund, information om Inera AB, bilaga 1.
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 2.
Anslutningsavtal, bilaga 3.
Aktieägaravtal, bilaga 4.
Bolagsordning, bilaga 5.
Ägardirektiv, bilaga 6.
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 7.
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KSAU § 113

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 
2017
Änr KS 2017/405

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Fastställa väsentlighets- och riskanalys för koncerngemensamma 
administrativa processer enligt bilaga 1.

 Godkänna intern kontrollplan 2017 enligt bilaga 2.

 Godkänna tidplan och organisation för kommunledningskontorets 
arbete med intern kontroll 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Utvecklingsarbetet med att skapa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll för såväl kommunledningskontoret som för kommunen som 
helhet pågår.

Intern kontrollgrupp för kommunledningskontoret består av kommun-
direktör, avdelningscheferna, ekonomidirektör och kommunlednings-
kontorets samordnande controller. 2017 års interna kontroll ska vara 
avslutad senast 31 oktober och återrapporterad till kommunlednings-
kontorets controller senast 30 november.

Kommunledningskontoret har inför 2017 uppdaterat sin väsentlighets- 
och riskanalys av sina huvudsakliga processer och flertalet delprocesser. 
Kontroll har gjorts av att målen i styrkortet omfattas av riskanalysen samt 
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att hänsyn tagits till revisionsgranskningar gjorda 2016. Kontrollplanen 
omfattar de beslutade kommungemensamma kontrollområdena. 

Anvisningar med kontrollfrågor för de kommungemensamma områdena 
har delgetts nämnder/förvaltningar samt bolag inför deras beslut om plan. 

Sammantaget föreslås 12 granskningsområden utgöra kommunlednings-
kontorets kontrollplan 2017, se bilaga.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Fastställa väsentlighets- och riskanalys för koncerngemensamma 
administrativa processer enligt bilaga 1.

 Godkänna intern kontrollplan 2017 enligt bilaga 2.

 Godkänna tidplan och organisation för kommunledningskontorets 
arbete med intern kontroll 2017.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-06.
Identifierade och koncerngemensamma processer 2017, bilaga 1.
Intern kontrollplan 2017, bilaga 2.
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KSAU § 114

Reglemente för intern kontroll gällande 
Räddningsnämnden samt intern kontrollplan 
2017 för räddningstjänsten
Änr KS 2017/265

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Anta reglemente för intern kontroll gällande Räddningsnämnden.

 Anta internkontrollplan 2017 för räddningstjänsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

I samband med rapportering av intern kontrollarbetet 2016 uppdagades att 
reglemente för intern kontroll inte fastställts gällande Räddningsnämnden. 
Räddningstjänsten har nu tagit fram förslag till reglemente.

Räddningstjänsten har utifrån styrkort och processinventering med 
tillhörande risk- och väsentlighetsanalys upprättat förslag till intern 
kontrollplan för 2017. Planen omfattar 4 st kommungemensamma och 5 
st verksamhetsspecifika kontrollområden.

Räddningstjänstens förslag till Kommunstyrelsen

 Anta räddningstjänstens förslag till reglemente för intern kontroll 
gällande Räddningsnämnden.

 Anta räddningstjänsten förslag till internkontrollplan 2017 för 
räddningstjänsten
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Beslutsunderlag

Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2017-03-31.
Förslag till reglemente för intern kontroll gällande Räddningsnämnden.
Internkontrollplan 2017 för räddningstjänsten inklusive bilagor (9 st).
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KSAU § 115

Revidering av prislista Räddningstjänsten
Änr KS 2017/419

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Fastställa ny prislista att gälla från och med 2017-06-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har reviderat prislistan i enlighet med Föreningen 
Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinges förslag. Arbetskostnaderna har 
höjts med 2,1 % vilket motsvarar förändringen i arbetskostnadsindex 
(AKI) och övriga kostnader har höjts med 0,9 % vilket motsvarar 
förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Räddningstjänstens förslag till Kommunstyrelsen

 Fastställa ny prislista att gälla från och med 2017-06-01.

Beslutsunderlag

Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2017-04-10.
Reviderad prislista.
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KSAU § 116

Reservation samt försäljning av del av Näsby 
35:4 till 
Änr KS 2017/397

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt försälja 2000 m² av fastigheten Näsby 35:4 till  
till ett markpris om 475 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

 har visat intresse av att förvärva cirka 2000 m² mark av del 
av Näsby 35:4, för uppförandet av byggnad för bostäder samt lokaler. 
Överenskommet pris för marken är 475 kr/m². Utöver krav på att bebyg-
gelsen ska innehålla både bostäder och handelverksamhet så ställer en 
kommande försäljning också krav på att exploateringen inom området 
blir minst 25 procent.

Ett reservationsavtal har undertecknats av  se besluts-
underlag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt försälja 2000 m² av fastigheten Näsby 35:4 till  
 till ett markpris om 475 kr/m².
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av 
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KSAU § 117

Reservation samt försäljning av del av Näsby 
35:4 till 
Änr KS 2017/398

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt försälja 3000 m² av fastigheten Näsby 35:4 till  
 till ett markpris om 475 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

 har visat intresse av att förvärva cirka 3000 m2 mark av 
del av Näsby 35:4, för uppförandet av byggnad för bostäder samt lokaler. 
Överenskommet pris för marken är 475 kr/m2. Utöver krav på att 
bebyggelsen ska innehålla både bostäder och handelverksamhet så ställer 
en kommande försäljning också krav på att exploateringen inom området 
blir minst 25 procent.

Ett reservationsavtal har undertecknats av  se 
beslutsunderlag. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt försälja 3000 m² av fastigheten Näsby 35:4 till  
 till ett markpris om 475 kr/m².
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av 
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KSAU § 118

Reservation samt försäljning av verksamhets-
mark inom Nya Ängamöllan till Kalvaboda 
Fastighets AB
Änr KS 2017/342

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta cirka 6600 m² inom del av Nocken 1 i Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde, till ett pris om 350 kr/m², till 
Kalvaboda Fastighets AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Kalvaboda Fastighets AB är intresserade av att reservera samt förvärva 
del av fastigheten Nocken 1, inom Nya Ängamöllans verksamhets-
område. Markområdet är cirka 6600 m2 stort, se rödmarkerad yta på 
bifogad karta, och säljs till ett markpris om 350 kr/m2. Kalvaboda 
Fastighets AB avser att förvärva marken för att uppföra en byggnad för 
industriverksamhet; uthyrning av lokaler med mera.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Kalvaboda Fastighets AB.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta cirka 6600 m2 inom del av Nocken 1 i Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde, till ett pris om 350 kr/m2, till 
Kalvaboda Fastighets AB.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-02.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av Kalvaboda Fastighets AB.
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KSAU § 119

Reservation samt försäljning av verksamhetsmark 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
Hjalmarssons Bygg & Industrisvets AB
Änr KS 2017/414

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta Vindskivan 1 i Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde, till ett pris om 3 022 250 kr, till Hjalmarssons 
Bygg och Industrisvets AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Hjalmarssons Bygg och Industrisvets AB är intresserade av att reservera 
samt förvärvfastigheten Vindskivan 1, inom Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde. Fastigheten är 8635 m2 stor och säljs till ett mark-
pris om 350 kr/m2, vilket resulterar i ett pris om totalt 3 022 250 kr. 
Hjalmarssons Bygg och Industrisvets AB avser att förvärva fastigheten 
för att uppföra en byggnad där lokaler hyrs ut för industriverksamhet.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Hjalmarssons Bygg och 
Industrisvets AB.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta Vindskivan 1 i Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde, till ett pris om 3 022 250 kr, till Hjalmarssons 
Bygg och Industrisvets AB.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-02.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av Hjalmarssons Bygg och Industrisvets 
AB.
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KSAU § 120

Reservation samt försäljning av mark inom 
Hornas verksamhetsområde i Åhus, vid 
Täppetleden till BBAB Fastigheter AB
Änr KS 2017/416

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta cirka 10 000 m² av Martornen 2, inom 
Hornas verksamhetsområde till BBAB Fastigheter AB, till ett 
markpris om 200 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

BBAB Fastigheter AB är intresserade av att reservera samt förvärva cirka 
10000 m2 av fastigheten Martornen 2, inom Hornas verksamhetsområde i 
Åhus. Markområdet säljs till ett markpris om 200 kr/m2. BBAB 
Fastigheter AB avsikt med förvärvet är att bebygga marken med byggnad 
för industri- och handelsverksamhet.

Ett reservationsavtal har undertecknats av BBAB Fastigheter AB.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Reservera samt överlåta cirka 10 000 m2 av Martornen 2, inom 
Hornas verksamhetsområde till BBAB Fastigheter AB, till ett 
markpris om 200 kr/m2.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av BBAB Fastigheter AB.
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KSAU § 121

Reservation samt försäljning av Infanteristen 8 
till 
Änr KS 2017/425

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Ingå reservationsavtal och överlåta Kristianstad Infanteristen 8 till 
 för en köpeskilling om 1 688 225 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

 önskar förvärva Infanteristen 8 för uppförande av en 
byggnad för padelverksamhet. Fastställt markpris är 275 kronor/m² och 
resulterar i en köpeskilling om 1 688 225 kronor, då uppskattad areal är 
6 139 m².

Reservationsavtal har upprättats som  har godkänt och 
undertecknat, se beslutsunderlag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Ingå reservationsavtal och överlåta Kristianstad Infanteristen 8 till 
för en köpeskilling om 1 688 225 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-30.
Kartbilaga.
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Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 122

Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. och avtal om 
fördelning av detaljplanekostnader
Änr KS 2017/352

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna avtal om fördelning av detaljplanekostnader.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i huvudsaklig överensstämmelse 
med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03 ta fram 
ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse inom området som 
redovisas i kartbilaga A, vilket omfattar fastigheterna Hammar 8:12, 
8:127 och 8:186.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Tomtfabriken AB har förvärvat fastigheterna Hammar 8:127 och 8:186. 
Kristianstads kommun äger intilliggande fastigheten Hammar 8:12. 
Tomtfabriken har framfört förfrågan till kommunledningskontoret om 
möjligheten att samverka i ett ärende för att upprätta en gemensam 
detaljplan över de olika fastigheterna. Kommunledningskontoret har 
upprättat ett förslag till avtal om fördelning av detaljplanekostnader. 
Avtalet innebär att Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta ett förslag till detaljplan för området och att kostnaden 
belastar kommunledningskontoret, som därefter fakturerar Tomtfabriken 
dess skäliga andel av kostnaderna. Syftet med en dylik samverkan är dels 
att uppnå en effektivitetsförbättring genom att slippa dra två separata 
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detaljplaneprocesser jämsides, och dels att uppnå en större samsyn över 
hela området i detaljplaneprocessen. För att säkerställa att båda parterna 
kommer till tals och har möjlighet att påverka detaljplanens utformning 
kommer en regelbunden kontakt att hållas mellan kommunen och 
Tomtfabriken.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tät bostadsbebyggelse med 
god helhetsverkan och med anknytning till angränsande områden. 
Detaljplanen ska få en flexibel utformning till den grad att den möjliggör 
en exploatering med olika slag av bebyggelse. Kvartersmarken inom hela 
området ska på ett likvärdigt sätt gå att bebygga med både villatomter 
och radhus. Om det inom någon del av planområdet bedöms lämpligt ska 
det inom det området även vara möjligt att bygga flerbostadshus.

Kostnaden för att ta fram detaljplanen uppskattas till 350-400 tkr 
(exklusive utredningar) varav andelen som kommunen ska svara för 
utgör 31 procent. Kostnaden belastar exploateringsbudgeten.

Tidsåtgången för att ta fram detaljplanen bedöms till cirka ett och ett 
halvt år från påbörjad handläggning och prioriteras utifrån förutsättning 
att detaljplanen är viktig för att uppnå uppställda mål om bostads-
bebyggelse.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna avtal om fördelning av detaljplanekostnader.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i huvudsaklig överensstämmelse 
med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03 ta fram 
ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse inom området som 
redovisas i kartbilaga A, vilket omfattar fastigheterna Hammar 8:12, 
8:127 och 8:186.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Avtal om fördelning av detaljplanekostnader, undertecknat av motparten.
Kartbilaga A.
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KSAU § 123

Markanvisning av Älgörten 1 till BoKlok Mark 
och Exploatering AB
Änr KS 2017/201

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Älgörten 1 till BoKlok Mark och 
Exploatering AB enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 
1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Fastigheten har markanvisats med sista inlämningsdag 2017-01-09. Det 
inkom olika projektidéer från olika byggherrar. Markanvisningen till-
delades till BoKlok Mark och Exploatering AB. Mellan BoKlok Mark 
och Exploatering AB och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Älgörten 1. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter i två 
plan. Det kommer bli runt 50-60-talet bostäder fördelat med möjligheten 
att uppföra 1:or till 4:or med upplåtelseformen företrädesvis bostadsrätt 
eventuellt kan hyresrätter förekomma. Markanvisningsavtalet är villkorat 
med att köparen förbinder sig att teckna köpekontrakt senast 2018-01-31 
annars återgår köpet till kommunen.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Älgörten 1 till BoKlok Mark och 
Exploatering AB enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 
1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
Markanvisningsavtal för Älgörten 1.
Översiktskarta.
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KSAU § 124

Fastställande av villatomtspris i Åhus, Horna, 
samt exploatering av gator m.m. i området
Änr KS 2016/1177

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna villatomtspris för villatomter i etapp 2, vid Täppetleden, 
Åhus, om 890 000 kr, för en villatomt om 900 m², samt tillägg om 
200 kr/m² för villatomter som överstiger 900 m².

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Godkänna att 3,4 mkr får användas från exploateringsbudgeten för 
utbyggnad av etapp 2. Därutöver behöver 1,6 mkr avsättas för 
anläggningsavgift till vatten- och avlopp, vilket kommer att belastar 
exploateringsbudgeten fram tills villatomterna säljs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Aktuell detaljplan medger bland annat villatomtsbebyggelse i Åhus, 
direkt söder om Täppetleden. Första etappen säljs sedan ett par år 
tillbaka, efter beslut hos Kommunstyrelsen den 2014-06-24, till ett pris 
om 850 000 kr. Då kommunledningskontoret uppmärksammat större 
intresse av villatomterna i kommande etapper så föreslås nu utbyggnad 
av etappen närmst befintlig villabebyggelse längs Täppetleden (området 
syns i kartbild som bifogas ärendet). Området innehåller totalt 22 villa-
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tomter och 4553 m2 mark för marklägenheter. Enligt avtal som 
kommunen och den privata markägaren i området tecknade inför 
utbyggnaden av Täppetleden ska kommunen sälja 80 procent av 
tomtmarken och 20 procent ska säljas av den private exploatören. Ett 
förslag på fördelning har tagits fram av kommuneldningskontoret 
innebärande att 17 av de 22 villatomterna säljs i den kommunala villa-
tomtskön.

Kommunledningskontoret föreslår ett pris på 890 000 kr för villatomter 
om 900 m², med ett tillägg om 200 kr/m² för villatomter som överstiger 
900 m². Totalt motsvarar detta en intäkt om 16 423 680 kr. 

Kostnaden för att bygga ut området har beräknats till 3 402 000 kr. Där-
utöver tillkommer anläggningsavgift för vatten- och avlopp, om cirka 1 
600 000 kr, som belastar exploateringsbudgeten fram till dess att villa-
tomten säljs.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna villatomtspris för villatomter i etapp 2, vid Täppetleden, 
Åhus, om 890 000 kr, för en villatomt om 900 m², samt tillägg om 
200 kr/m² för villatomter som överstiger 900 m².

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Godkänna att 3,4 mkr får användas från exploateringsbudgeten för 
utbyggnad av etapp 2. Därutöver behöver 1,6 mkr avsättas för 
anläggningsavgift till vatten- och avlopp, vilket kommer att belastar 
exploateringsbudgeten fram tills villatomterna säljs.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
Kartbilaga.
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KSAU § 125

Exploateringsavtal för genomförande av 
detaljplan för del av Maglehem 10:2 m.fl.
Änr KS 2017/235

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna exploateringsavtalet mellan Kristianstads kommun och 
Epoxia, S-E Tenghagen Aktiebolag för genomförande av detaljplanen 
för del av fastigheten Maglehem 10:2 m.fl.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Enligt Kristianstads kommuns riktlinjer för exploateringsavtal, antagna 
av Kommunfullmäktige 2015-09-15, ska, i det fall kommunen avser att 
ingå i ett exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av en 
detaljplan, ett exploateringsavtal vara undertecknat och ha vunnit laga 
kraft innan en detaljplan antas av Kommunfullmäktige. 

Byggnadsnämnden har 2017-04-25 beslutat att överlämna ett förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Maglehem 10:2 m.fl. för slutgiltigt 
antagande i Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till exploateringsavtal 
för genomförande av detaljplanen. Avtalet innebär att Exploatören ska 
bekosta flytt och utbyggnad av befintlig respektive ny VA-anläggning, 
samt att exploatören ska ställa en bankgaranti om 125 000 kronor som 
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säkerhet för genomförandet av en ledningsrättsförrättning för att säkra 
kommunens rätt att bibehålla VA-anläggningen inom området. Eftersom 
detaljplanen har enskilt huvudmannaskap reglerar exploateringsavtalet 
inte utbyggnad av allmänna platser.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna exploateringsavtalet mellan Kristianstads kommun och 
Epoxia, S-E Tenghagen Aktiebolag för genomförande av detaljplanen 
för del av fastigheten Maglehem 10:2 m.fl.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Exploateringsavtal, tecknat av motparten.
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KSAU § 126

Detaljplan för del av Maglehem 10:2 BN 12-5583
Änr KS 2015/1197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för del av Maglehem 10:2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Planområdet är beläget inom Maglehems tätort och utgör en del av ett 
öppet beteslandskap. Området gränsar i väster till bostadstomter utmed 
Hedblomstervägen och i norr till bostadstomter utmed Lillehems väg. 
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av maximalt 7 nya 
bostadstomter för enbostadshus. Enligt planförslagets illustration föreslås 
området delas in i tre större tomter i väster och tre smala tomter i öster.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för del av Maglehem 10:2.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2017-04-25 § 77.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-10.
Plankarta med bestämmelser 2017-04-10.
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Planbeskrivning 2017-04-10.
Granskningsutlåtande 2017-04-10.
Miljökonsekvensbeskrivning 2016-11-16.
WSP Samrådsredogörelse 2016-11-16.
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KSAU § 127

Samrådsyttrande avseende detaljplan för 
Näsby 35:47 nytt badhus i Kristianstad BN 16-0124
Änr KS 2013/380

Beslut

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-08 med föreslagen ändring.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Heléne Fritzon (S) föreslår att första meningen i sista stycket får följande 
lydelse: ”Kommunledningskontoret anser att miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen inför granskningen ska ta med sig biosfärkontorets 
synpunkter från ovanstående stycke och se om del av dessa går att beak-
ta”.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har erhållit samrådsförslag för detaljplan, del 
av fastigheten Näsby 35:47. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att uppföra besöksanläggning badhus, bostäder samt kontor 
inom del av fastigheten Näsby 35:47. Aktuell del av fastigheten är 
belägen i södra delen av Näsby, invid högskolan/Krinova, cirka 2 km 
norr om Kristianstads centrum. Kommunen har tidigare fattat beslutat om 
lokalisering av badhus inom fastigheten, KF 2015-12-15 § 232. 
Fastigheten ägs av Kristianstads kommun och är idag planlagd för 
industri, kontor och undervisningslokaler. Badhusbyggnaden föreslås 
placeras i planområdets sydöstra del i anslutning till korsningen i söder. 
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Detaljplanen är flexibel med planbestämmelse för besöksanläggning, 
badhus inom stora delar av planområdet. Västra delen av planområdet fö-
reslås gälla endast bostadsändamål.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-08.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-08.
Samrådsinformation detaljplan för Näsby 35:47 nytt badhus BN 16-0124.
Plankarta samråd detaljplan för Näsby 35:47 nytt badhus BN 16-0124.
Planbeskrivning samråd detaljplan för Näsby 35:47 nytt badhus BN 16-0124.
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KSAU § 128

Samrådsyttrande avseende Hörby kommuns 
bostadsförsörjningsprogram
Änr KS 2017/452

Beslut

 Besvara remissen till Hörby kommun i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Hörby kommun har tagit fram samrådsförslaget ”Riktlinjer för bostads-
försörjning” som översänts till Kristianstad kommun för remissyttrande. 
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa vilket behov och 
vilken efterfrågan av olika boendeformer kommunen har samt att 
redovisa hur kommunens befintliga bostadsområden ska utnyttjas och 
utvecklas. I samrådsförslaget redovisas bland annat kommunens nio 
målområden med riktlinjer och kommunens ansvar och verktyg.

Varje kommun ska enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i 
kommunen. Kristianstad kommun har nu tagit del av förslaget. 
Programmet visar Hörby kommuns målsättning för bostadsförsörjningen 
med en tidshorisont som sträcker sig till 2030.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Besvara remissen till Hörby kommun i enlighet med 
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-03.
Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram samrådsförslag 2017-04-10.
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KSAU § 129

Anläggningsarrende Åhus tennisklubb, 
tilläggsavtal
Änr KS 2017/522

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna tillägget till avtal om anläggningsarrende mellan kommu-
nen och Åhus Tennisklubb med en inledande avtalsperiod till och 
med 2027-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Åhus tennisklubb arrenderar mark i vid Sånnaskolan i Åhus för att hålla 
en tennishall.

Föreningen har mottagit ett förhandsbesked från Skåneidrotten om 
ekonomiskt bidrag för en renovering. Skåneidrotten kräver dock att 
föreningen äger sin anläggning eller har ett nyttjanderättsavtal för den-
samma om minst tio år. Föreningens nuvarande arrende har avtalstid till 
2021-12-31, vilket inte är tillräckligt för Skåneidrotten. 

C4 Teknik ser inget hinder i att en ideell och allmännyttig förening med 
stort värde för närområdet ges lov att arrendera marken för tennishallen 
ytterligare minst tio år. 

Synpunkter har inhämtats från projektenheten, vilken inte emotsätter sig 
en förlängning av avtalet och ser inte att det konkurrerar med rivning och 
ny-byggnation av skolan.
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Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna tillägget till avtal om anläggningsarrende mellan kommunen 
och Åhus Tennisklubb med en inledande avtalsperiod till och med 
2027-12-31.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27 § 51.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-03-30.
Förslag till tillägg till avtal om anläggningsarrende.
Tidigare avtal inklusive kartor.
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KSAU § 130

Avtal om lägenhetsarrende - Nosaby Idrotts-
förening
Änr KS 2017/520

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna avtalet om lägenhetsarrende mellan kommunen och 
Nosaby Idrottsförening med en inledande avtalsperiod från och med 
2017-01-01 till och med 2027-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Nosaby idrottsförening arrenderar mark i vid Vallbjörkavägen för att 
hålla en idrottsplats. Området är planlagt för idrottsplatsändamål. En av 
föreningens byggnader på arrendeområdet har under vintern drabbats av 
fuktskador och därför förestår renovering. 

Föreningen har mottagit ett förhandsbesked från Skåneidrotten om 
ekonomiskt bidrag för renoveringen. Skåneidrotten kräver dock att 
föreningen äger sin anläggning eller har ett nyttjanderättsavtal för 
densamma om minst tio år. Föreningens nuvarande arrende hade en 
inledande avtalsperiod om 25 år, men förlängs sedan 2013-12-31 bara 
med ett år i taget, vilket inte är tillräckligt för Skåneidrotten.

C4 Teknik ser inget hinder i att en ideell och allmännyttig förening med 
stort värde för närområdet ges lov att arrendera idrottsplatsen ytterligare 
minst tio år. Eftersom det är ett lägenhetsarrende så är det inte befattat 
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med besittningsskydd. I samband med det nya avtalet har hela avtals-
förhållandet samlats i ett nytt avtal för att förenkla administrationen.

Synpunkter har inhämtats från Mark- och exploateringsenheten, vilken 
inte emotsätter sig en förlängning av avtalet. Föreningen har godkänt 
förslaget till avtal.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna avtalet om lägenhetsarrende mellan kommunen och 
Nosaby Idrottsförening med en inledande avtalsperiod från och med 
2017-01-01 till och med 2027-12-31.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27 § 45.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-03-30.
Förslag till avtal om lägenhetsarrende inklusive karta.
Tidigare avtal (L 88:19, L 88:19T1, L 88:19T2, L 88:19T3 och 
L 2003:19).
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KSAU § 131

Utvidgning av verksamhetsområdena för 
kommunalt dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten
Änr KS 2017/521

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad förteckning och karta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

I stora delar av Kristianstads kommun finns behov av att vatten och 
avlopps-tjänster ordnas till kommunens fastighetsägare genom en allmän 
VA-anläggning. Vilka fastigheter som ska omfattas styrs av om de ingår i 
kommunens verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten.

Verksamhetsområdenas gränser har setts över och C4 Teknik föreslår att 
de befintliga verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten utvidgas för fastigheterna enligt bifogade kartor.

Detta ärende omfattar områden i Åhus, Yngsjö, Horna, Bjärlöv, Härlöv 
och Önnestad som är bebyggda eller kommer att bebyggas.
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Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad förteckning och karta.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2017-04-27 § 50.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Områdesöversikt Bjärlöv, inklusive fastighetsförteckning.
Områdesöversikt Önnestad, inklusive fastighetsförteckning.
Områdesöversikt Härlöv, inklusive fastighetsförteckning.
Områdesöversikt Horna, inklusive fastighetsförteckning.
Områdesöversikt Åhus, inklusive fastighetsförteckning.
Områdesöversikt Yngsjö, inklusive fastighetsförteckning.
Geografisk översikt, samtliga områden.
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KSAU § 132

Yttrande avseende revisionens gransknings-
rapport av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Änr KS 2017/229

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det till 
Kommunrevisionen.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska 
hur Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. I granskningen har fyra 
revisionsfrågor ställts upp i syfte att besvara den övergripande revisions-
frågan. Sammanfattningsvis bedömer man att Kommunstyrelsens uppsikt 
gällande nämnder och bolagens verksamhet till delvis fungerar på ett 
ändamålsenligt och tillräckligt sätt. 

I rapportens sammanfattning finns ett antal rekommendationer i syfte att 
ytterligare förstärka Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunlednings-
kontoret har yttrat sig i frågan och föreslår att Kommunstyrelsen ställer 
sig bakom yttrandet och överlämnar det till Kommunrevisorerna. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det till 
Kommunrevisionen.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-04.
Granskningsrapport och missiv PwC.
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KSAU § 133

Yttrande gällande laglighetsprövning enligt 
kommunalagen av Kommunfullmäktiges 
beslut om klimatväxling mål nr 3857-17
Änr KS 2016/1133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Översända yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2017-05-05 i mål 
nr 2857-17, till förvaltningsrätten i Malmö.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar inte i beslutet

Peter Johansson (M) och Niclas Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten har förelagt Kristianstads kommun att yttra sig i 
förvaltningsrättens mål 2857-17. Kristianstads kommun ska yttra sig över 
det som klaganden anför om att det överklagade beslutet inte avser en 
kommunal angelägenhet. Anstånd är begärt till den 26e maj och är 
beviljat.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Översända yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2017-05-05 i mål 
nr 2857-17, till förvaltningsrätten i Malmö.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets yttrande 2017-05-05.
Förvaltningsrättens föreläggande 2017-05-02.
Förvaltningsrättens anmodan 2017-04-19.
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KSAU § 134

Remissvar avseende ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet Kronfågel AB
Änr KS 2017/479

Beslut

 Kristianstads kommun avger yttrande i enlighet med Tekniska 
nämndens beslut 2017-05-10 § 1.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kronfågel AB har hos Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne 
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fjäderfäslakteri med tillhörande 
avloppsreningsanläggning på del av fastigheten Araslöv 1:170, 
Kristianstads kommun. Tekniska nämnden/C4 Teknik har givits 
möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Tekniska nämnden tillstyrker Kronfågels ansökan under förutsättning att 
tillstånd ges för den ansökta verksamheten på Kristianstads centrala 
reningsverk.

Tekniska nämnden yrkar på följande villkor:

1. I händelse av uppkomst av svavelvätebildning i kommunens VA-
anläggning p.g.a. utsläppet från företaget, ska företaget i 
samarbete med VA-huvudmannen vidta åtgärder exempelvis 
kemikaliedosering och avsätta plats för en sådan anläggning för 
att minska dessa problem. 
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2. Om det uppkommer andra störningar på ledningsnätet eller på 
Centrala reningsverket ska bolaget vidta åtgärder i samråd med 
VA-huvudmannen. Handlingsplan kommer att tas fram.

Tekniska nämnden yrkar på följande försiktighetsåtgärder:

3. Riktlinjer för fordonstvättar ska gälla för den del av verksamheten 
som hanterar lastbils- och containertvätt.

I övrigt anser Tekniska nämnden att det ur miljösynpunkt är bättre att 
Kronfågels utsläpp renas i kommunens reningsverk än att företaget har 
en egen utsläppspunkt i Vinnö å.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Kristianstads kommun avger yttrande i enlighet med Tekniska 
nämndens beslut 2017-05-10 § 1.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-05-10 § 1.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-05-08.
Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Kronfågel AB 
(551-32328-2016).
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KSAU § 135

Överlåtelse av den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun på den tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheten Nyboholms kyckling AB
Änr KS 2017/423

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 I enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att 
Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads 
kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten Nyboholms 
kyckling AB (organisationsnummer 559097-8762).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om Kommunfullmäktige 
begär det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till 
Kristianstads kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. 
För nya verksamheter och verksamheter som inte återfinns i bilaga 1 till 
detta beslut är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas.

Nyboholms kyckling AB har en pågående tillståndsprövning hos 
Länsstyrelsen för nyetablering av fjäderfäproduktion i Kristianstad. 
Kommunen har tillsynsansvaret över verksamhetsutövarens övriga 
lantbruksverksamhet (växtodling och mjölkproduktion) på fastigheten 
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och ser det som lämpligt att tillsynsansvaret även ska omfatta den 
tillståndspliktiga verksamheten. Processen med hemställan om 
överlåtelse av tillsyn inleds parallellt med tillståndsprövningen, för att 
tillsynsansvaret ska vara klarlagt innan verksamhet påbörjas.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till 
Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 I enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära 
att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till Kristian-
stads kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten 
Nyboholms kyckling AB (organisationsnummer 559097-8762).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-04-06 § 24.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-15.
Förfrågan från Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsyn 2017-03-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 136

Klimat- och energistrategi
Änr KS 2016/1124

Beslut

 Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att behandlas 
i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Heléne Fritzon (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommun-
ledningskontoret för att behandlas i samhällsbyggnadsprocessen.

Sammanfattning

Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska 
den globala temperaturökningen begränsas till högst 2 grader, med 
strävan ner till 1,5 grader, för att konsekvenserna av förväntade 
klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.

Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för 
det lokala arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om 
minskade utsläpp av växthusgaser. Särskilt viktigt för kommun-
koncernens egen del är att målet om fossilbränslefri energianvändning 
nås till 2020.

Kristianstads kommuns nu gällande klimatstrategi antogs av Kommun-
fullmäktige 2011-09-13. Kommunfullmäktige tillsatte 2015 en klimat-
beredning. I beredningens uppdrag ingick bland annat att ta fram ett 
förslag till ny klimatstrategi. Förslaget har remitterats och bearbetats efter 
remissbehandlingen. 
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Klimatberedningen har på sitt sammanträde 2017-03-29 godkänt klimat- 
och energistrategin för vidare beslut i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta förslaget till klimat- och energistrategi.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Remissredogörelse.
Klimat- och energistrategi med bilagorna.
Bilaga 1 Handlingsplan.
Bilaga 2 Klimatredovisning (nulägesbeskrivning).
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KSAU § 137

Klimatberedningens slutrapport
Änr KS 2015/120

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Klimatberedningens uppgift har varit att verka som styrgrupp för 
klimatarbetet.

Konkret innebar uppdraget att följa arbetet med beslutad klimatstrategi, 
biogasstrategi och avfallsplan samt bevaka att handlingsplanernas 
åtgärder genomförs särskilt avseende den kommunala fordonsparken och 
bränsleanvändningen. Stor tonvikt har lagts vid åtgärder som bidrar till 
att målet om fossilbränslefrihet till 2020 inom den egna verksamheten 
uppnås.

Uppdraget har också inneburit att en ny aktuell klimatstrategi samt en 
separat plan för klimatanpassning ska föreläggas Kommunfullmäktige för 
beslut. Dessa båda handlingar har klimatberedningen överlämnat för 
beslut.

Klimatberedningens arbete och genomförda åtgärder har sammanfattats i 
bilagd slutrapport.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna klimatberedningens slutrapport.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Klimatberedningens slutrapport 2017-03-29.
Bilaga kommunjämförelse.
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