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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

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

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

     

Tjänstgörande 
ersättare

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

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Johanna Näslund, HR-direktör Roger Zetterqvist, 

ekonomidirektör
Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Fredrik Lager, 
planeringsstrateg, § 149           

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-06-14

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

Hanna Nicander

138-144, 148-151

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

Pierre Månsson

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

Peter Johansson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 138-144, 148-151

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-16 Datum då 
anslaget tas ned

2017-07-10

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 
 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. 

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

 Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) 

         

Tjänstgörande 
ersättare 

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

    
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör 

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare 

 Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare  

    

    

    

    

 Utses att justera Peter Johansson         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-06-07 

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 145-147 

  Hanna Nicander 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 145-147 

Sammanträdesdatum 2017-06-07 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-06-08 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-06-30 

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 7 juni 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 Ansökan om medel ur Otto Ericssons räntefond 18 för 
konstnärlig gestaltning av ny bokbuss 

2017/533 

5 Ansökan om medel ur CW Olanders fond för stadens 
prydande med konstverk till att återställa skulpturen Blixt 
och dunder av Claes Hake 

2017/534 

6 Etablering av paviljonger för skola Fjälkestads skola 2017/551 

7 Etablering av paviljonger för förskola Fjälkinge skola 2017/540 

8 Reservation samt försäljning av del av Martornen 2 och 
Martornen 4 

2017/439 

9 Överenskommelse om ändring av tomträttsavgäld för 
Kristianstad Verkmästaren 4 

2007/761 

10 Samrådsyttrande avseende detaljplan för del av 
Hedentorp 1.20 m fl, Helgedalsskolan BN 16-0279 

2016/80 

11 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Oppmanna 
Tollarp 2:32, Arkelstorps förskola BN 16-1724 

2016/942 

  



 

 
KALLELSE med föredragningslista 2(2) 

 
  

12 Remiss av ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av 
rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför 
territorialgränsen, m.m. 

2017/260 

13 Svar på kommunrevisionens granskning av finanspolicyn 2017/382 

14 Förslag till byastämmor 2017 2017/471 

15 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen ej 
verkställda beslut 

2017/552 

16 Medborgarförslag - Ge Kristianstad en egen stadsfestival 2016/792 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 138

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 139

Ansökan om medel ur Otto Ericssons 
räntefond 18 för konstnärlig gestaltning 
av ny bokbuss
Änr KS 2017/533

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Dela ut 300 000 kronor ur Otto Ericssons räntefond 18 för konstnärlig 
gestaltning av den nya bokbussen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Konstkommittén har från kultur- och fritidsförvaltningens biblioteks-
verksamhet fått en förfrågan om möjlighet att avsätta medel till 
konstnärlig gestaltning av den nya bokbuss som upphandlas under 2017. 
Konstkommittén har vid sitt sammanträde 2017-02-28 ställt sig positiv 
till konstnärlig gestaltning till bokbussen och att söka fondmedel för 
finansiering.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Dela ut 300 000 kronor ur Otto Ericssons räntefond 18 för konstnärlig 
gestaltning av den nya bokbussen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-04-18 § 61.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-23.
Konstkommittéens protokoll 2017-02-28.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 140

Ansökan om medel ur CW Olanders fond 
för stadens prydande med konstverk till att 
återställa skulpturen Blixt och dunder av 
Claes Hake
Änr KS 2017/534

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Dela ut 130 000 kronor ur CW Olanders fond för att återställa den 
saknade delen i verket Blixt och dunder av Claes Hake.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Skulpturen Blixt och dunder, med placering Västra Boulevarden vid 
Söderportskolan, är gjord av en av Sveriges mest erkända samtida 
skulptörer Claes Hake. Skulpturen består av tre delar, varav en av delarna 
har saknats sedan 2014. Konstkommittén har vid sammanträde 
2017-02-28 beslutat att återinskaffa den saknade skulpturdelen. 
Konstkommittén föreslår att medel ur CW Olanders fond för stadens 
prydande med konstverk används till detta ändamål.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Dela ut 130 000 kronor ur CW Olanders fond för att återställa den 
saknade delen i verket Blixt och dunder av Claes Hake.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-04-18 § 60.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-24.
Konstkommitténs protokoll 2017-02-28.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 141

Etablering av paviljonger för skola 
Fjälkestads skola
Änr KS 2017/551

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
hyreskostnad av paviljonger på Fjälkestads skola. Finansiering 
genom post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Elevantalet på Fjälkestads skola kommer öka från drygt 80 till cirka 100 
inför höstterminen 2017 och det behövs lokaler för fyra klasser istället 
för tre som idag, liksom ett behov av större kök och matsal. Förslag har 
tagits fram där en etablering av tre paviljonger används för att lösa 
behovet. 

Etableringskostnaden uppgår till 2,7 Mkr och den årliga hyreskostnaden 
till ca 1,5 Mkr.

Barn och utbildningsnämnden söker budgetkompensation för hyres-
för-ändringen. Finansiering genom post för fastighetsförändringar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
hyreskostnad av paviljonger på Fjälkestads skola. Finansiering 
genom post för fastighetsförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-23.
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-05-02 § 53.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-03.
PM C4Teknik 2017-03-31.
Samverkansprotokoll inkl riskbedömning och barnkonsekvensanalys 
2017-03-27.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 142

Etablering av paviljonger för förskola 
Fjälkinge skola
Änr KS 2017/540

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
hyreskostnad av paviljonger på Fjälkinge skola. Finansiering genom 
post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

I Fjälkinge finns en större efterfrågan på förskoleplatser än vad som kan 
erbjudas. Pastoratet har ansökt om bygglov för att starta en fristående 
förskola men har, sedan deras ansökan överklagats, bestämt sig för att 
inte gå vidare med de planerna. Därför föreslås nu en etablering av två 
paviljonger vid Fjälkinge skola för att tillgodose den efterfrågan som 
finns.

Etableringskostnaden uppgår till 1,95 Mkr och den årliga hyreskostnaden 
till ca 1,3 Mkr. 

Barn och utbildningsnämnden söker budgetkompensation för hyresför-
ändringen. Finansiering genom post för fastighetsförändringar.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
hyreskostnad av paviljonger på Fjälkinge skola. Finansiering genom 
post för fastighetsförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-23.
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-05-02 § 52.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-03.
PM C4Teknik 2017-03-31.
Samverkansprotokoll inkl riskbedömning och barnkonsekvensanalys 
2017-03-14.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 143

Reservation samt försäljning av del av 
Martornen 2 och Martornen 4
Änr KS 2017/439

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Underteckna reservationsavtal för att reservera samt överlåta 
Martornen 4 samt del av Martornen 2 om sammanlagt cirka 4300 m², 
till Coz i Åhus AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Coz i Åhus AB önskar reservera samt förvärva Martornen 4 och del av 
Martornen 2 om ett sammanlagt område av cirka 4300 m², inom Täppets 
verksamhetsområde, för att uppföra byggnad för industriändamål. 
Företaget äger angränsande mark, söder om aktuell yta, där Åhus 
Hundcenter hyr in sig.

Kommunledningskontoret har upprättat ett reservationsavtal som Coz i 
Åhus AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Fastställt 
tomtpris är 200 kr/m².

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Underteckna reservationsavtal för att reservera samt överlåta 
Martornen 4 samt del av Martornen 2 om sammanlagt cirka 4300 m², 
till Coz i Åhus AB.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-19.
Reservationsavtal, undertecknat av Coz i Åhus AB.
Karta.
Översiktskarta.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 144

Överenskommelse om ändring av tomträtts-
avgäld för Kristianstad Verkmästaren 4
Änr KS 2007/761

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Godkänna överenskommelse om ny avgäld för fastigheten 
Kristianstad Verkmästaren 4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Tomträttsavgälden för fastigheten Kristianstad Verkmästaren 4 är för 
närvarande 83.215 kr och den nya avgälden föreslås till 105.910 kr. 
Bostadsrättsföreningen Bryggaren i Tollarp har undertecknat överens-
kommelsen som ses i beslutsunderlaget.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Godkänna överenskommelse om ny avgäld för fastigheten 
Kristianstad Verkmästaren 4.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-09.
Översiktskarta.
Överenskommelse.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 145

Samrådsyttrande avseende detaljplan för 
del av Hedentorp 1.20 m fl, Helgedalsskolan 
BN 16-0279
Änr KS 2016/80

Beslut

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-26.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har godkänt rubricerat planförslaget för samråd 
2017-05-31.

Norr om Helgedalsskolan finns en befintlig detaljplan som medger 
naturmark med läplantering närmast skolan och längre norrut finns ett 
område utlagt till odlingslotter/koloniträdgårdar som inte har byggts ut.

Planförslagets syfte är att möjliggöra en utökning av elevantalet till 350 
elever en ökning med ca 100 elever samt lokalisera befintlig förskola 
Helgedal inom skolans område. Förskolan är lokaliserad i paviljong och 
byggnad som behöver rustas upp. Friytorna för såväl skola som förskola 
kommer att utökas inom det som i dag ligger inom naturmark i gällande 
detaljplan.

Tillfarten till Helgedalsskolan och förskolan kommer att ändras från 
Sibyllevägen till Norra vägen. Endast ett mindre område för angöring till 
skola och förskola planeras att finnas utmed Sibyllevägen.

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-26.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande 2017-05-26.
Översiktskarta.
Samrådshandlingar för detaljplan för del av Hedentorp 1.20 m fl, 
Helgedalsskolan BN 16-0279.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 146

Samrådsyttrande avseende detaljplan för 
Oppmanna Tollarp 2:32, Arkelstorps förskola 
BN 16-1724
Änr KS 2016/942

Beslut

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-26.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har godkänt rubricerat planförslaget för samråd 
2017-04-25.

Inom planförslaget finns i dag en förskola med paviljonger och ett 
utomhusbad.

Planförslagets syfte är att befintlig förskola och paviljonger med en ny 
förskola i två plan, konceptförskola. Fullt utbyggt kan förskolan innehålla 
åtta avdelningar men i dagsläget kommer det att byggas fem avdelningar.

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot planen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-26.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-26.
Översiktskarta.
Samrådshandlingar för detaljplan Oppmanna Tollarp 2:32, Arkelstorps 
förskola BN 16-1724.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 147

Remiss av ansökan om tillstånd enligt 15 a § 
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för 
utläggande av rörledningssystem på kontinental-
sockeln utanför territorialgränsen, m.m.
Änr KS 2017/260

Beslut

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-29.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Bolaget Nord Stream 2 AG har till regeringen lämnat ansökan om att 
lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln 
utanför Sveriges territorialgräns. Rörledningarna inom Nord Stream 2 
planeras att löpa mellan ryska Östersjökusten till Tyskland i huvudsak 
parallellt med de befintliga Nords-Stream ledningar som togs i drift 
2011/12. Vid anläggandet av dessa första ledningar inkom Kristianstads 
kommun med yttranden år 2007/09. Kristianstad kommunen framförde i 
yttranden att ledningsdragningarna inte skulle påverka/begränsa något 
kommunalt intresse såsom naturvärden land/vatten, besöksnäring, fiske, 
vindkraft till havs mm. Kristianstad kommun förordade även att 
ledningarna skulle lokaliseras öster om Bornholm, vilket är det läge som 
ledningarna nu är förlagda i. Kommunledningskontoret har inget 
ytterligare att tillföra ärendet. Kommunledningskontoret har samrått med 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-05-29.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-10-10 § 355.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-05-20 § 186.
Remiss av ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om konti-
nentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln 
utanför territorialgränsen, m.m. www.nord-stream2.com/se/permitting-
sweden/den-svenska-tillstandsansoekan/
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 148

Svar på kommunrevisionens granskning av 
finanspolicyn
Änr KS 2017/382

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Svar till kommunrevisionen lämnas enligt följande:

Kommunstyrelsen ser positivt på de förbättringsområden som 
revisorerna har identifierat i sin granskning. En reviderad finans-
policy som tar hänsyn till granskningens rekommendationer kommer 
att tas fram till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun 
har revisionsföretaget PwC utfört en granskning av kommunens finans-
policy.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Svar till kommunrevisionen lämnas enligt följande:

Kommunstyrelsen ser positivt på de förbättringsområden som 
revisorerna har identifierat i sin granskning. En reviderad finans-
policy som tar hänsyn till granskningens rekommendationer kommer 
att tas fram till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2017.
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-18.
Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag.
Revisionsrapport – Granskning av finanspolicyn 2017-03-22.
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KSAU § 149

Förslag till byastämmor 2017
Änr KS 2017/471

Beslut

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att besluta om datum för en 
lördag för byastämman för Åhus och Yngsjö i övrigt godkänns 
förslaget på datum för byastämmor.

 Kommunstyrelsen representeras på byastämmorna av Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ledamöter. Minst tre ledamöter från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska närvara vid respektive byastämma.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Ordföranden föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
besluta om datum för en lördag för byastämman för Åhus och Yngsjö i 
övrigt godkänns förslaget på datum för byastämmor samt att 
Kommunstyrelsen representeras på byastämmorna av Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ledamöter. Minst tre ledamöter från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska närvara vid respektive byastämma.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret presenterade ett upplägg för Kommunstyrelsen, 
2015-08-20 på hur Kristianstads kommun skulle kunna genomföra 
byastämmorna under perioden 2015-2018.

Under hösten 2015 och vintern 2016 genomfördes 13 stycken stämmor 
på olika orter i kommunen. Utvärderingen av upplägget visade att denna 
form och upplägg av stämmor ska kommunen fortsätta med. Med 
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anledning av det fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram för-
slag på datum för byastämmorna 2017.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

 Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets 
förslag om datum för byastämmor 2017.

 Kommunstyrelsen utser representanter till respektive stämma. 

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-10-14 § 244.
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KSAU § 150

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen 
ej verkställda beslut
Änr KS 2017/552

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

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

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av 
Arbete och välfärdsnämnden socialnämnden före 2016-12-31 och som ej 
verkställts inom tre månader (8 st). Några avbrutna verkställigheter som 
inte verkställts på nytt finns inte att rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen

 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-04-27 § 48.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-12.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-04-11.
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KSAU § 151

Medborgarförslag - Ge Kristianstad en egen 
stadsfestival
Änr KS 2016/792

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Kommunstyrelsen

 Uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion i ämnet med 
stadens aktörer i redan etablerade forum så som Handelsstaden och 
initiativet kring den Orangea staden och därmed anse medborgar-
förslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

En stadsfestival i Kristianstad bör utgå från ett starkt initiativ från 
externa parter så som Handelstaden AB, Handelsföreningen, 
Orangea staden, företag eller ideella föreningar. En möjlighet 
vore att förstärka sommarevenemangen som drivs i olika 
arrangörers regi i ett festivalskoncept. Om ett sådant starkt 
initiativ växer fram bedöms kommunen ha förutsättningar att 
stödja detta med sin evenemangsfunktion, teknisk support och 
markupplåtelse. 

Kommunledningskontoret bedömer förutsättningarna att genom-
föra en stadsfestival i kommunal regi, som mindre bra.

Kommundirektören föreslås ta upp förslaget i handelsstaden AB 
och med den Orangea staden.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

 Uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion i ämnet 
med stadens aktörer i redan etablerade forum så som 
Handelsstaden och initiativet kring den Orangea staden och där-
med anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-06.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-05-10.
Remiss 2016-10-18.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 186.
Medborgarförslag 2016-08-08.
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