
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00.

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

Patrik Möller, mark- och 
exploateringschef, §§ 18-20

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-01-31

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

Hanna Nicander

16-21

Ordförande ...............................................................................................................................
Anders Tell

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

Peter Johansson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-01-31

Datum då
anslaget sätts upp

2018-02-01 Datum då 
anslaget tas ned

2018-02-23

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 31 januari 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:30-11:30 Strategisk färdplan 2020 

2018/9 

4 Styrkort för strategisk färdplan 2020 2016/1197 

5 Försäljning av del av Kristianstad Martornen 2 till BBAB 
Fastigheter AB 

2017/416 

6 Samrådsyttrande avseende detaljplan för del av Åhus 
14:108 i Åhus BN 15-1487 

2015/485 

7 Utseende av representanter till Nedre Helgeåns 
Regleringsföretag av år 1936 

2018/59 

8 Ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2018 

2018/67 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 16

Informationer
Änr KS 2018/9

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om strategisk färdplan 
2020.
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KSAU § 17

Styrkort för strategisk färdplan 2020
Änr KS 2016/1197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna styrkort 2018 för strategisk färdplan 2020 enligt förslag.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD) föreslår att indikator andel fossilfri energi till transporter, 
egna fordon stryks.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i september 2015 strategisk färdplan 2020. Den 
strategiska färdplanen tar sin utgångspunkt i kommunens Vision 2030 och 
är ett redskap för att förtydliga och prioritera bland alla de utmaningar 
som kommunen står inför. I den strategiska färdplanen finns fyra mål-
områden: Arbetsliv och attraktionskraft, Boendemiljöer och stads-
utveckling, Friska ekosystem samt Hälsa och delaktighet. För varje mål-
område finns ett strategiskt mål och under dessa ett antal mål som ska 
uppnås 2020. Färdplanen är kopplad till kommunens styrmodell.
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För att konkretisera färdplanen och inlemma den i kommunens styrsystem 
utarbetas förslag till styrkort för respektive strategiskt område. I fram-
tagandet av förslagen till styrkort är samtliga förvaltningar och bolag 
delaktiga och strategisk chefsgrupp (SCG), under ledning av kommun-
direktören, koordinerar arbetet. I bilaga återfinns förslag till reviderade 
styrkort för 2018.

En avstämning av färdplanens styrkort för 2017 kommer att redovisas i 
samband med att årsredovisningen behandlas.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna styrkort 2018 för strategisk färdplan 2020 enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-17.
Styrkort 2018 för strategisk färdplan 2020, 2018-01-19.
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Försäljning av del av Kristianstad Martornen 2 till 
BBAB Fastigheter AB
Änr KS 2017/416

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå överenskommelse om fastighetsreglering och överlåta del av 

fastigheten Kristianstad Martornen 2 om 10 030 kvadratmeter till 
BBAB Fastigheter AB, för en ersättning om 2 006 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
BBAB Fastigheter AB önskar förvärva och fastighetsreglera del av Kristianstad 
Martornen 2 till Kristianstad Martornen 3, för att kunna expandera befintlig 
verksamhet. Fastigheten avses bebyggas med industrilokaler för uthyrning till 
lager, lättare handel och mindre hantverksfirmor. Fastställt markpris är 200 
kronor per kvadratmeter och markområdet omfattar 10 030 kvadratmeter, 
vilket motsvarar en ersättning om 2 006 000 kronor.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå överenskommelse om fastighetsreglering och överlåta del av 

fastigheten Kristianstad Martornen 2 om 10 030 kvadratmeter till 
BBAB Fastigheter AB, för en ersättning om 2 006 000 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-18.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
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KSAU § 19

Samrådsyttrande avseende detaljplan för del av 
Åhus 14:108 i Åhus BN 15-1487
Änr KS 2015/485

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-01-19

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för samråd 
2017-11-28.

Kristianstads kommun tecknade 2015 ett markanvisningsavtal med 
bolagen Hallöga och Gillskär om ensamrätt att under begränsad tid 
förhandla med kommunen om köp av del av fastigheten Kristianstad Åhus 
14:108 för uppförande av bostadsbebyggelse. Utbyggnaden är tänkt att ske 
etappvis och överlåtelse ska ske mot en ersättning av 1500 kr/kvm BTA 
(bruttototalarea) beräknat utifrån erhållet bygglov och startbesked.

Syftet med planen är att möjliggöra för en tät, varierad och blandad 
stadsdel som utgår ifrån Åhus skala och lokala förutsättningar och som 
uppfyller plan- och bygglagens mål om en god bebyggd miljö.

Planområdet är belägen norr om Ripavägen, väster om Transval. I aktuellt 
planförslag möjliggörs för bostäder, centrumändamål, vård och förskola. 
Det beräknas att uppföras cirka 350 bostäder.

Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, antagen av 
Kommunfullmäktige 2013-03-12.

Tidplanen är att Kommunfullmäktige ska anta planen 2018-09-18.
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Kommunledningskontoret anser att det är positivt att man i det fortsatta 
arbetet stärker ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. 
Emellertid är det sammantaget många aspekter som behöver vägas 
samman. Det planförslag som redovisas i samrådet anser kommun-
ledningskontoret håller en mycket hög kvalitet och har utarbetats i god 
samverkan med exploatören till området. Anpassningar är gjorda till 
befintliga biotoper i området samt även till de arkeologiska förut-
sättningarna för området. Även ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i dessa 
frågor har hållits. Planförslaget möjliggör också för utveckling av 
ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden företrädesvis för de 
stora ängsytor som skapas i norra delen av planområdet, men även för 
övrig naturmark. Planförslagets omfattning av bostäder och exploaterbar 
mark behöver i stort bibehållas, d.v.s. inte som utredningen föreslår med en 
ytmässigt mindre exploatering till förmån för att öka områdets rekreativa 
kvaliteter och minska förlusten av platsens stora potential för artrikedom 
av nationell betydelse. Däremot kan både de rekreativa värdena och den 
biologiska mångfalden utvecklas på de stora ytor som i nuvarande plan-
förslag är utlagda som natur- och parkmark. I detta sammanhang finns det 
goda idéer i rapporten, men i val av slutlig utformning behöver också 
driftkonsekvenser för skötsel av området belysas och beaktas. Nuläget är 
att området är åkermark som inte innehåller någon nämnvärd biologisk 
mångfald vilket gör att planförslaget självklart väsentligen kommer att 
stärka den biologiska mångfalden jämfört med nuläget. 

Kommunledningskontoret har inga mer synpunkter.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-01-19.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-17.
Samrådsmissiv 2017-12-13.
Plankarta med bestämmelser 2017-11-15.
Planbeskrivning 2017-11-15.
Kvalitets- och gestaltningsprogram 2017-11-15.
Miljökonsekvensbeskrivning 2017-11-15.
Grundkarta 2017-11-15.
Fastighetsförteckning 2017-11-15.
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KSAU § 20

Utseende av representanter till Nedre Helgeåns 
regleringsföretag av år 1936
Änr KS 2018/59

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Utse Marie Thiman och Jonatan Norberg, kommunledningskontoret, till 

kommunens representanter i styrelsen för Nedre Helgeåns reglerings-
företag av år 1936 för perioden år 2018 till 2023.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har drygt 20 % av andelarna i Nedre Helgeåns 
regleringsföretag av år 1936 och är berättigad till två av de tretton 
platserna i företagets styrelse. För perioden år 2018 till 2023 har 
företagets valberedning föreslagit att Kristianstads kommun utser sina 
egna representanter. 

Kommunledningskontoret föreslår att Jonatan Norberg och Marie Thiman, 
mark- och exploateringsenheten, utses som kommunens representanter.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Utse Marie Thiman och Jonatan Norberg, Kommunledningskontoret, till 

kommunens representanter i styrelsen för Nedre Helgeåns reglerings-
företag av år 1936 för perioden år 2018 till 2023.

 Paragrafen justeras omedelbart.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-11.
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Ombud och ersättare till Kommuninvests förenings-
stämma 2018
Änr KS 2018/67

Beslut
 Utse Anders Tell (S) till ombud och ekonomidirektör Roger Zetterqvist 

till ersättare på Kommuninvests föreningsstämma 2018-04-26.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2018-04-26 i Stockholm.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-15.
Anmälan om ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 
2018, 2018-01-12.
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