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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:40.

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

Tjänstgörande 
ersättare

Ewa Wemby (M) istället för 
Niclas Nilsson (SD)           

               

               
               

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

ekonomidirektör

Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-09-27

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

Hanna Nicander

204-225

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

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

Peter Johansson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
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Datum då
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2017-09-28 Datum då 
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för protokollet Rådhus Skåne
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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 OBS! Tisdagen den 19 september 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 Delårsrapport januari-augusti 2017 2017/929 

5 Igångsättningstillstånd – Nybyggnad av Berga 
konceptförskola 

2017/805 

6 Igångsättningstillstånd - Ny förskola Kristianstad Oxhagen 2017/804 

7 Förvärv av Sommarlust 5 2017/60 

8 Planuppdrag för del av Horna 3:12 mfl 2017/29 

9 Yttrande avseende överklagat beslut om detaljplan för del 
av Maglehem 10:2 mål nr P 3352-17 

2015/1197 

10 Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne 
och kommunerna i Skåne 

2017/780 

11 Avtal om lägenhetsarrende - Kristianstads ridsällskap 2017/900 

12 Remiss Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 
2017:42 

2017/651 

13 Samråd om Osby kommuns riktlinje för 
bostadsförsörjning 

2017/906 
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14 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av 
arbetsmarknadsåtgärder 

2015/90 

15 Ansökan från Hörby kommun om medlemskap i Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd 

2017/931 

16 Samarbetsavtal avseende Sydostleden 2009/125 

17 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse 

2017/141 

18 Redovisning och utredning av erosionen längs 
kommunens kust 

Kompletterande handlingar skickas senare. 

2016/993 

19 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 

Handlingar skickas senare. 

2017/827 

20 Tider för boksluts- och budgetberedning, ägardialog med 
bolagen samt plan för budgetprocessen under 2018 

Handlingar skickas senare. 

2017/827 

21 Tider för företagsbesök 2018 

Handlingar skickas senare. 

2017/827 

22 Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut 2017/921 

23 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2016/1179 

24 Medborgarförslag - Låsbara värdeskåp i själva badhallen i 
det nya badhuset 

2016/1260 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 204

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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KSAU § 205

Delårsrapport januari-augusti 2017
Änr KS 2017/929

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 
kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2017. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Bevilja Arbete- och välfärdsnämnden tilläggsanslag med 10 mkr för 
verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar.

Deltar inte i beslutet

Peter Johansson (M) och Ewa Wemby (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Delårsresultatet för perioden januari till och med augusti 2017 uppgår till 
+246,9 mkr, vilket är 131,2 mkr högre än motsvarande period föregående 
år. Resultatprognosen för helåret beräknas till +83,7 mkr (inkl. VA), vilket 
är 36,6 mkr högre än budgeterat. 

Nämnder, styrelser och bolag har lämnat delårsrapporter i enlighet med 
lämnade direktiv. 

Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och 
indikatorer som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker 
till avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna 
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åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas un-
der respektive nämndavsnitt.

Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts-/prognosunder-
laget i nämnderna före rapportering till kommunledningskontoret, är 
direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsled-
ning och nämndpresidium.

För de merkostnader som uppstår hos Arbete- och välfärdsnämnden 
beroende på att statsbidraget för ensamkommande barn och ungdomar 
förändrades per 2017-07-01 har reserverats 10 mkr under anslaget för 
vidare fördelning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 
kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2017. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Bevilja Arbete- och välfärdsnämnden tilläggsanslag med 10 mkr för 
verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-09-08.
Delårsrapport januari-augusti 2017.
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KSAU § 206

Igångsättningstillstånd – Nybyggnad av Berga 
konceptförskola
Änr KS 2017/805

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet 

nybyggnad av Berga konceptförskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Av budget 2017 flerårsplan 2018-2019 framgår att ”Alla fastighets-
investeringar överstigande 5 Mkr kräver Kommunstyrelsens igångsätt-
ningstillstånd”. Detta ska göras innan upphandling påbörjas men efter att 
lokalprogram finns framtaget och Tekniska nämnden erhållit uppdraget. 
Tekniska nämnden begär av Kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 
projektet nybyggnad av Berga konceptförskola i Kristianstad.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet 

nybyggnad av Berga konceptförskola.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-06.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 70.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-08-08.
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Formulär igångsättningstillstånd 2017-08-08.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-08 § 69.
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KSAU § 207

Igångsättningstillstånd - Ny förskola Kristianstad 
Oxhagen
Änr KS 2017/804

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet 

nybyggnad av Oxhagens förskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Av budget 2017 flerårsplan 2018-2019 framgår att ”Alla fastighets-
investeringar överstigande 5 Mkr kräver Kommunstyrelsens igångsätt-
ningstillstånd”. Detta ska göras innan upphandling påbörjas men efter att 
lokalprogram finns framtaget och tekniska nämnden erhållit uppdraget.

Tekniska nämnden begär av Kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 
projektet nybyggnad av Oxhagens förskola i Kristianstad.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet 

nybyggnad av Oxhagens förskola.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-06.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 71.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-08-08.
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Formulär igångsättningstillstånd 2017-08-08.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-08 § 68.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 208

Förvärv av Sommarlust 5
Änr KS 2017/60

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Fack-
föreningarnas Hus i Kristianstad AB avseende fastigheten Sommarlust 
5, där kommunen förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 5,5 Mkr

 Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Anders Svensson (S) och Katarina Honoré (S) deltar inte i ärendet på grund 
av jäv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Sommarlust 5 ägs av Fackföreningarnas Hus i Kristianstad AB, här Fackens 
Hus och är belägen i direkt anslutning till före detta entrén för Sommarlust 
Nöjespark.

Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 Byggnadsnämnden i uppdrag att titta 
på en framtida detaljplan med fokus med bostadsbebyggelse. Aktuell 
fastighet ligger inom det kommande utvecklingsområdet och kan utgöra 
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både ett hinder och en möjlighet för en optimal utveckling av området som 
helhet. Kommunen äger fastigheterna i direkt anslutning till området. 

Samtidigt som kommunen påbörjade detaljplanearbetet etablerades en 
kontakt med Fackföreningarnas hus i Kristianstad, som hade en tanke om 
att avyttra fastigheten.

Kommunledningskontoret har låtit utföra statusbesiktning och värdering 
för fastigheten. Värderingen visar på ett positivt driftnetto om ca 1 Mkr/år. 
Statusbesiktningen som visar på brister i fastigheten bland annat förekom-
mer avvikande kemiska dofter i byggnaden men också vindslukt på grund 
av otäta byggnadsdelar i klimatskalet. 

Parterna har utifrån fastighetens skick enats om att kommunen förvärvar 
fastigheten för 5,5 Mkr med tillträde 2017-11-15.

Strategi för förvaltning och ägande

I anledning av fastighetens tekniska skick samt de övergripande 
utvecklingsplaner som finns för området så är avsikten att fastigheten ska 
rivas och ingå i exploateringsområdet i en kommande utbyggnadsetapp.

Detta innebär att inga långsiktiga underhållsåtgärder föreslås vidtas från 
C4 Teknik (endast löpande drift- och underhållsåtgärder) utan fortsatt 
uthyrning av objektet sker i befintligt skick utifrån befintliga hyres-
kontrakt. Detta bedöms generera ett positivt driftnetto under den närmaste 
3-5 årsperioden. C4 Teknik tar också fram en plan för avveckling av 
objektet och hantering av hyresgäster utifrån gällande hyreskontrakt inom 
tidsperioden.

Vad avser pågående planuppdrag för området ges Byggnadsnämnden
/miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att möjliggöra 
rivning och nyexploatering av Sommarlust 5. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Fack-
föreningarnas Hus i Kristianstad AB avseende fastigheten Sommarlust 
5, där kommunen förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 5,5 Mkr

 Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-05.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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KSAU § 209

Planuppdrag för del av Horna 3:12 m.fl.
Änr KS 2017/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheten Horna 

3:12, pröva en utveckling av området för verksamhetsändamål.

 Godkänna förslag till avsiktsförklaring för del av Horna 3:12 mellan The 
Absolut Company AB och Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
The Absolut Company AB, här Absolut, har inkommit till Kristianstads 
kommun med önskan om förvärva upp till 100.000 m² mark väster om den 
befintliga anläggningen Satelliten vid Stuvaregatan.

Markpris för nytt verksamhetsområde beslutas i Kommunfullmäktige i 
anslutning till utbyggnad av området. Nuvarande markpris (år 2017) för 
verksamhetsmark i Åhus är 200 kr/kvm. 

Absolut har ytterligare en anläggning vid hamnen i centrala Åhus. 
Förvärvet ska vara ett led i att trygga företagets verksamhet i Åhus. Det är i 
dagsläget inte aktuellt att exploatera utan försäljningen är ett strategiskt 
förvärv för Absolut. 

Markområde är i gällande detaljplan utlagt som natur. Detaljplanen antogs 
2004-07-09 och genomförandetiden har löpt ut. Kommunledningskontoret 
föreslår att en prövning om att ändra befintlig detaljplan för del av Horna 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

3:12 utförs. Utökningen ska utöver markområdet för Absolut även omfatta 
ytterligare mark ner till Flötövägen, totalt cirka 15-20 ha. 

Kommunledningskontoret förespråkar ett entréstråk norr om Flötövägen 
och kv Piren samt att del av skogsområdet längst västerut och norrut mot 
Fregattvägen görs som attraktivt rekreationsstråk. 

Uppdraget ska ha normal prioritet och beräknas kosta cirka 350-400 tkr 
exklusive utredningar som kan komma att krävas för planläggningens 
genomförande.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheten Horna 

3:12, pröva en utveckling av området för verksamhetsändamål.

 Godkänna förslag till avsiktsförklaring för del av Horna 3:12 mellan The 
Absolut Company AB och Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-01.
Översiktskarta.
Kartbilaga.
Avsiktsförklaring.
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KSAU § 210

Yttrande avseende överklagat beslut om detaljplan 
för del av Maglehem 10:2 mål nr P 3352-17
Änr KS 2015/1197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Kristianstads kommun svarar enligt miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens yttrande 2017-09-08.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun beslutade KF 2017-06-13 § 156 att anta detaljplan 
för del av Maglehem 10:2. Beslutet har överklagats av sakägare och boende 
i Maglehem. Överklagandena har översänts till Mark- och miljödomstolen 
för prövning. Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att yttra 
sig i ärendet senast 2017-09-28.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till 
yttrande daterat 2017-09-08. I yttrandet framförs att kommunen motsätter 
sig samtliga yrkanden och hänvisar till de beskrivningar och resonemang 
som finns i detaljplanens antagandehandlingar och tillhörande utredningar 
samt till gällande lagstiftning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Kristianstads kommun svarar enligt miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens yttrande 2017-09-08.
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 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2017-09-08.
Underrättelse Ytterligare överklaganden detaljplan för del av Maglehem 
10:2, 2017-08-28.
Föreläggande överklaganden detaljplan för del av Maglehem 10:2, 
2017-08-11.
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KSAU § 211

Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region 
Skåne och kommunerna i Skåne
Änr KS 2017/780

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna avtal enligt Region Skånes förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Med stöd av lagen (1998: 1656) om patientnämndsverksamhet har patient-
nämnden inom Region Skåne tecknat avtal med 32 av Skånes 33 
kommuner om att handlägga ärenden som rör den kommunala 
verksamheten enligt denna lag. Avtalet tecknades år 2006 och behöver ses 
över dels för att förtroendenämnden Region Skåne har bytt namn till 
patientnämnden Skåne och att en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso-
och sjukvården kommer att träda i kraft 2018-01-01. Dessutom har 
ersättningen för uppdraget legat på samma nivå (20 öre per kommun-
invånare) alla år som avtalet har gällt och behöver uppräknas. Därför har 
patientnämnden sagt upp nuvarande avtal om patientnämndsverksamhet 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Patientnämnden föreslår 
respektive kommun att teckna ett nytt avtal. Det nya avtalet föreslås gälla 
fr.o.m. 2018-01-01.

Barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och arbete och 
välfärdsförvaltningen har inga synpunkter på förslag till nytt avtal och 
tillstyreker att kommunen tecknar nytt avtal.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

I lagen om patientnämndsverksamhet m.m. finns bestämmelsen om att i en 
kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och 
hjälpa patienter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna avtal enligt Region Skånes förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-07.
Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patient-
nämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne, 
2017-06-13.
Förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne 
och kommunerna i Skåne.
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KSAU § 212

Avtal om lägenhetsarrende - Kristianstads ridsällskap
Änr KS 2017/900

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna tillägg till avtal om lägenhetsarrende mellan kommunen och 

Kristianstads ridsällskap där avtalstiden förlängs till 2036-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads ridsällskap arrenderar mark inom fastigheten Vä 55:1 vid 
Klabbarpsvägen för att hålla en ridanläggning fram till nuvarande avtals-
periods utgång, 2025-12-31. Området ligger inte inom någon detaljplan. 

Föreningen har till C4 Teknik framfört önskemål om att förlänga avtals-
tiden för arrendet, för att på så sätt kunna sänka amorteringstakten på sitt 
banklån för nämnda anläggning. Till följd av en eventuell förlängning skulle 
föreningen, som enligt egen utsago brottas med stora fasta kostnader, få 
större ekonomiskt manöverutrymme och kunna satsa ännu mer på sin 
kärnverksamhet. 

C4 Teknik ser inget hinder att föreningen ges lov att arrendera mark-
området ytterligare minst tio år. Eftersom avtalet är ett lägenhetsarrende, 
är det inte förenat med något besittningsskydd.

Frågan om förlängningen har diskuterats och godkänts av SSAM Beredning. 
Föreningen har godkänt förslaget till avtal.
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Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna tillägg till avtal om lägenhetsarrende mellan kommunen och 

Kristianstads ridsällskap där avtalstiden förlängs till 2036-12-31.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 67.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-06-21.
Bilaga 1 - Förslag till tillägg till avtal om lägenhetsarrende.
Bilaga 2 - Nuvarande avtal om lägenhets- och jordbruksarrende inklusive 
kartor.
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KSAU § 213

Remiss Klimatanpassningsutredningens betänkande 
SOU 2017:42
Änr KS 2017/651

Beslut
 Besvara remissen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2017-09-06.

Sammanfattning
Klimatanpassningsutredningen har översänts till Kristianstads kommun 
från Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, för eventuellt 
yttrande senast den 29 september 2017. 

Utredningen ska klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, 
landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. En särskild fråga 
var att se över befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för 
att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 

Kristianstads kommun är generellt positiv till utredningens analys och de 
förslag som förs fram. Bland annat så tillstyrker kommunen utredningens 
mer bärande för-slag om att de kommunala översiktsplanerna ska 
innehålla en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion 
för bebyggelse och byggnadsverk. Vidare till-styrks att Boverket får i 
uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i 
förhållande till bebyggelse.

Med beaktande av utredningens särskilda uppdrag avseende dagvatten-
hantering så hade kommunen önskat att utredningen på ett konkretare sätt 
hade utvecklat problemställningarna till tydliga förslag om hur system-
förändringen angående dagvatten ska gå till, att gå från dagens ”rörsystem” 
till mer öppna dagvattenlösningar. Den framtida fysiska planeringen måste 
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ta hänsyn till att t ex vissa gaturum, parker, lek-platser och annan allmän 
platsmark måste tillåtas att nyttjas för dagvatten vid kraftiga skyfall. 
Utredningen berör men kommer inte till någon slutsats hur vattentjänst-
lagen och plan- och bygglagen ska samspela tillsammans med markupplå-
telse. Här hade det varit en styrka om utredningen presenterat åtminstone 
en vision om hur det bör genomföras. Övriga förslag som berör plan- och 
bygglagen samt vattentjänstlagen tillstyrks.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Besvara remissen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2017-09-06.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-06.
Byggnadsnämndens beslut 2017-08-29 § 163.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-04.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 69.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-07-18.
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2017-08-28.
Sammanfattning av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 
2017:42.
Remiss Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42, 
2017-06-07.
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KSAU § 214

Samråd om Osby kommuns riktlinje för bostadsförsörjning
Änr KS 2017/906

Beslut
 Besvara remissen till Osby kommun i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-09-11.

Sammanfattning
Osby kommun har tagit fram ett samrådsförslag ”Riktlinjer för bostadsför-
sörjning” som översänts till Kristianstad kommun för yttrande. Det åligger 
varje kommun att enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Kristianstad kommun har tagit del av förslaget. Dokumentet är 
genomarbetat och redovisar Osby kommuns målsättningar för bostadsför-
sörjning. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Besvara remissen till Osby kommun i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-09-11.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-11.
Remiss – Samråd om Osby kommuns riktlinje för bostadsförsörjning 
2017-09-04.
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KSAU § 215

Kommunövergripande handlingsplan för hantering 
av arbetsmarknadsåtgärder
Änr KS 2015/90

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna halvårsredovisningen med bilaga.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2016 att godkänna en ny 
kom-munövergripande plan för arbetsmarknadsåtgärder som tagits fram 
av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar 
och bolag. Planens målsättning är att motsvarande 7,5 % av kommunens 
tillsvidareanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärder 
år 2018. Delmål för 2017 är motsvarande 6,8 %.  Helårsredovisningen visar 
att i juni motsvarar andelen personer i arbetsmarknadsåtgärd 5,7 % av 
kommunens tillsvidareanställda.

Arbete och välfärdsförvaltningen ser ett behov att inför 2018 justera 
målnivån då målet troligen inte är möjligt att uppnå. En översyn av mät-
metod kommer också att genomföras som en del i arbetet med att se över 
målnivåerna.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna halvårsredovisningen med bilaga.
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Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-08-31 § 77.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-07-07.
Halvårsredovisning arbetsmarknadsåtgärder 2017.
Bilaga Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 216

Ansökan från Hörby kommun om medlemskap i 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Änr KS 2017/931

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd från och med 2018-10-01.

 Teckna nytt avtal (bilaga 5) om gemensam hjälpmedelsverksamhet där 
även Hörby kommun ingår.

 Anta reviderat reglemente (bilaga 6) för Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
2017-04-04 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes hjälp-
medelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan 10 
kommuner i östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. 
Hörby kommun har tagit del av gällande avtal och reglemente för Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i nämnden på de 
villkor som framgår av dessa handlingar.

I och med Hörbys inträde behöver avtalet om gemensam hjälpmedels-
verksamhet och reglementet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd skrivas 
om och kompletteras med Hörby kommun. Årsavgiften per kommun 
räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemensam hjälpmedels-
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verksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i 
samband med inträdet.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns ansökan 
och ser inga hinder i att erbjuda Hörby inträde från och med 2018-10-01. 
Hörby kommun ses som en fullvärdig samverkande kommun i alla avseen-
den då inträdet är slutfört.

Östra Skånes Hjälpmedelsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd från och med 2018-10-01.

 Teckna nytt avtal (bilaga 5) om gemensam hjälpmedelsverksamhet där 
även Hörby kommun ingår.

 Anta reviderat reglemente (bilaga 6) för Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd.

Beslutsunderlag
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds beslut 2017-06-14 § 7.
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes tjänsteutlåtande 2017-04-13.
Ansökan från Hörby kommun, inkom 2017-04-04.
Avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet, bilaga 1.
Reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, bilaga 2.
Verksamhetsbeskrivning för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, bilaga 3.
Beräkning av inträdeskostnader, bilaga 4.
Nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet (Hörby inkluderat), 
bilaga 5.
Nytt reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd (Hörby inkluderat), 
bilaga 6.
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KSAU § 217

Samarbetsavtal avseende Sydostleden
Änr KS 2009/125

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna samarbetsavtal avseende Sydostleden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn. 
Kristianstads kommun har, enligt beslut i KS 2009-02-18, sedan 2009 
medverkat i arbetet med leden. Det är den andra nationella cykelleden 
efter Kattegattleden och invigdes 17 juni 2016. I samband med invigningen 
har Region Skåne tagit över rollen som ledhuvudman. Arbetet med leden 
övergår därmed från projekt till en ny fas där alla kommande insatser ska 
ingå i respektive parts ordinarie arbete.

Syftet med samverkansavtalet är att fastställa roll- och ansvarsfördelning 
mellan samarbetsparterna kring framtida samverkan och utveckling av 
Sydostleden.

Kristianstads kommun har representation i den ledhuvudmannagrupp med 
nio ledamöter som på strategisk och övergripande nivå ska koordinera 
parternas samverkan enligt samverkansavtalet.

Destinationsutveckling och marknadsföring ska ske inom ram för ordinarie 
insatser på kommunledningskontorets avdelning för Tillväxt och hållbar 
utveckling.
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Drift, underhåll, vägvisning och besiktning av leden ska ske inom ram för 
C4 Tekniks insatser som väghållare för leden.

Dessa insatser pågår i löpande verksamhet sedan ledens invigning.

Medfinansiering av huvudman sker som tidigare enligt Kommunstyrelsens 
beslut 2014-12-17 § 263.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna samarbetsavtal avseende Sydostleden.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-07.
Samarbetsavtal avseende Sydostleden 2017-07-24.
Sydostleden budget 2017-2019.
Verksamhetsplan Sydostleden 2017.
Beslut KS 2009; Sydostleden – En cykelturistled genom Kronoberg, 
Blekinge och Österlen.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-17 § 263.
Kommunstyrelsens beslut 2009-02-18 § 37.
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KSAU § 218

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse
Änr KS 2017/141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse att gälla från och med 2017-11-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt det kommunala arkivreglementet (antaget i KF 2014-10-14 § 158), 
ska varje myndighet (nämnd/styrelse) upprätta en dokumenthanterings-
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur de hanteras, t ex vad 
som ska bevaras, vad som ska gallras (förstöras) och när detta ska göras. 

I verksamheterna förekommer många handlingar/mycket information som 
har liten och kortvarig betydelse och som också måste beskrivas i 
dokumenthanteringsplanerna. För att underlätta hanteringen av denna 
information, är det lämpligt att en kommunövergripande gallringsplan 
fastställs genom beslut i Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, och 
som enligt arkivreglementet ska meddela riktlinjer när det gäller 
informationsförvaltning. 

Förslag till gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 
skickades ut på remiss till Kristianstad kommuns samtliga nämnder, samt 
IT-avdelningen.
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Samtliga nämnder ger i sina svar sitt godkännande till förslaget. C4 Teknik 
(Tekniska nämnden) tillägger att om det är möjligt, dela upp gallrings-
planen i två delar. En del som kan hanteras via inställningar i datorn och på 
servrar från IT-avdelningen och en del som kan ingå i en gallringsplan som 
gäller de gallringar som respektive medarbetare måste utföra själv.

IT-avdelningen har gått igenom gallringsplanen och gjort justeringar 
gällande punkter som inte stöds och uppdaterat så att de stämmer med 
Kristianstad kommuns konfiguration/IT-miljö. IT-avdelningens föreslagna 
ändringar har infogats i förslag till gallringsplan, både när det gäller 
uppgifter som ska tas bort, ändras och läggas till.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse att gälla från och med 2017-11-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-01.
Svar på remiss från samtliga nämnder och kommunledningskontorets IT-
avdelning.
Förslag till gallringsplan med förslag till revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-14 § 71.
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KSAU § 219

Redovisning och utredning av erosionen längs kom-
munens kust
Änr KS 2016/993

Beslut
 Kommundirektören får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med 

utgångspunkt i rapporten från DHI Sverige AB:s pågående erosions-
utredning.

Sammanfattning
Moderaterna har i ett initiativärende konstaterat att stranderosion inte 
bara berör fastighetsägare och näringsidkare i vattennära läge, utan även 
kommunen i stort då stränderna är ett stort och populärt rekreations-
område. Moderaterna har med utgångspunkt i detta lämnat tre förslag till 
åtgärder.

Det är i dag osäkert hur översvämnings- och erosionsförloppet längs 
kusten i Kristianstads kommun kommer att bli i framtiden. Det finns 
områden längs kusten där det pågår erosion, men det finns också sträckor 
där det sker ackumulation. 

Den pågående utredningen som utförs av DHI Sverige AB, förväntas ge en 
god grund inför kommunens fortsatta arbete kring erosionsfrågan och de 
motverkande insatser som kan genomföras. 

När resultatet av DHI Sverige AB:s utredning är klart föreslås kommun-
direktören få i uppdrag att presentera en åtgärdsplan.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Kommundirektören får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med 

utgångspunkt i rapporten från DHI Sverige AB:s pågående erosions-
utredning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-12 § 245.
Initiativärende från moderaterna ”Redovisning och utredning av erosionen 
längs kommunens kust” 2016-10-12.
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KSAU § 220

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018
Änr KS 2017/827

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2018 fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

 Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträden

Månad Datum Tidpunkt

Januari 10, 17, 31 10:00-12:00

Februari 7 10:00-12:00

Mars 7, 14 10:00-12:00

April 11, 18 10:00-12:00

Maj 9, 16 10:00-12:00

Juni 5, 13 10:00-12:00
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Augusti 22 10:00-12:00

September 12, 19 10:00-12:00

Oktober 10, 17 10:00-12:00

November 7, 14 10:00-12:00

December 5, 11 10:00-12:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträden

Månad Datum Tidpunkt

Januari 10, 31 13:30-16:00

Februari 28 10:00-16:00

Mars 28 10:00-16:00

Maj 2, 30 10:00-16:00

Juni 13 13:30-16:00

Augusti 22 13:30-16:00

September 5 10:00-16:00

12 14:00-16:00

Oktober 3, 31 10:00-16:00

November 28 10:00-16:00

December 5 13:30-16:00

Kommunstyrelsens sammanträden

Månad Datum Tidpunkt

Januari 24 09:00-13:00

Februari 14 09:00-13:00 Kristianstads Airport AB

Mars 21 09:00-15:00 Åhus Hamn & Stuveri AB

April 25 09:00-13:00 Krinova AB
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Maj 23 09:00-13:00

Juni 20 09:00-15:00 Utfärd

Augusti 29 09:00-13:00 AB Kristianstadsbyggen

September 26 09:00-15:00 Kristianstads renhållnings 
AB och C4 Energi AB

Oktober 24 09:00-13:00

November 21 09:00-13:00

December 19 09:00-13:00

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunstyrelsen:

 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2018 fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

 Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-19.
Sammanträdeskalender 2018.
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KSAU § 221

Tider för boksluts- och budgetberedning, ägardialog 
med bolagen samt plan för budgetprocessen under 
2018
Änr KS 2017/827

Beslut
 Fastställa tider, för boksluts- och budgetberedningar samt ägardialoger 

med bolagen 2018, enligt förslag.

Sammanfattning
Förslag till tider enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bokslutsberedning 12, 13 (fm) och 15 februari.

Budgetberedning 7 och 8 maj.

Ägardialoger med de kommunalägda bolagen 26 och 27 mars samt den 22 
oktober.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa tider, för boksluts- och budgetberedningar samt ägardialoger 

med bolagen 2018, enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-12.
Sammanträdeskalender 2018.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 222

Tider för företagsbesök 2018
Änr KS 2017/827

Beslut
 Tider för företagsbesök 2018 fastställs enligt förslag.

Sammanfattning
Förslag till tider för företagsbesök 2018.

Eftermiddagar efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden:

Januari 17
Februari 7
Mars 14
April 18
Maj 16
Juni 5
Oktober 17
November 7
December 11 (tisdag)

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Tider för företagsbesök 2018 fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-19.
Sammanträdeskalender 2018.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 223

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut
Änr KS 2017/921

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 (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden 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 före 2017-03-31 och som ej verkställts inom tre 
månader (10 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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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-08-31 § 78.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-07-24.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-07-24.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 224

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och 
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till 
Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade 
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs-
nämnden och Tekniska nämnden överlämnar förteckningar över 
beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.

Arbete och välfärdsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälso-
skyddsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-08.
Förteckning över obesvarade motioner 2017-09-08.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2017-09-11.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2017-09-08.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-08-31 § 44.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-05 § 83.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-01.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-01.
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2017-08-01.
Byggnadsnämndens beslut 2017-08-29 § 164.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 
2017-08-02.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-08 § 81.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-21.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-09-07 § 53.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-02.
Omsorgsnämndens ordförandes beslut 2017-08-28 § 1.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2017-08-28.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 66.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-07-24.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 225

Medborgarförslag - Låsbara värdeskåp i själva 
badhallen i det nya badhuset
Änr KS 2016/1260

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har överlämnats till Kultur- och fritidsnämnden för 
beredning. Förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun i upphand-
ling av nytt badhus planerar för låsbara värdeskåp i själva badhallen. I 
förslaget framför förslagställaren att detta höjer säkerhet och bekvämlighet 
för badgästerna.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför följande: 

I Kristianstads nya badhus kommer ett modernt entrésystem att 
installeras. Systemet innebär att badgäster vid entrén får ett armband att 
bära under besöket. Armbandet används för att komma in i anläggningen, 
att låsa sitt skåp med samt även för att betala med i café eller restaurang. 
På detta sätt ska besökare slippa ta med sig värdesaker in i själva 
simhallen. När badgästen lämnar badhuset efter besöket återlämnas 
armbandet och betalning sker med betalkort i receptionen. Det nya 
badhuset kommer att vara kontantlöst.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta med sig förslagsställarens 
synpunkter i projekteringen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-03.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-04-18 § 59.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-03.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-04-03.
Remiss 2017-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-17 § 49.
Medborgarförslag 2016-12-19
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