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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-07

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30.

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

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

ekonomidirektör

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Dan Berger (S), 
Kommunstyrelsens 
personalutskotts ordförande, 
§ 31

Ewa Wemby (M), 
Kommunstyrelsens 
personalutskotts vice 
ordförande, § 31

Lars Tunel, HR-strateg, § 31 Patrik Möller, mark- och 
exploateringschef, §§ 32-33

Jenny Moberg Persson, 
planeringsstrateg, §§ 32-33

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-03-07

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

Hanna Nicander

31-37

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

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

Peter Johansson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-03-07

Datum då
anslaget sätts upp

2018-03-08 Datum då 
anslaget tas ned

2018-03-29

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 mars 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:30 Kommunstyrelsens personalutskotts presidium 
 om löneöversyn 2018 

2018/9 

4 Medelsanvisning för arkeologisk förundersökning vid 
Bastionen 6 och Kristianstad 4:4 

2015/172 

5 Granskningsyttrande avseende detaljplan för Näsby 35:13 
och del av Näsby 35:15, Tvedegårds förskola BN 16-1729 

2016/943 

6 Redovisning och förslag av trygghetsfrämjande åtgärder i 
Kristianstads kommun 

2018/197 

7 Ombud till ägarråd för Inera AB 2018/253 

8 Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut 2018/130 

9 Ändring av tid för budgetberedning och 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
informationssammanträde 

2017/827 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 31

Informationer
Änr KS 2018/9

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.

 Diskussion med Kommunstyrelsens personalutskotts presidium om 
ramar för löneöversyn 2018.
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KSAU § 32

Medelsanvisning för arkeologisk förundersökning 
vid Bastionen 6 och Kristianstad 4:4
Änr KS 2015/172

Beslut
 Anvisa 500 000 kronor ur exploateringsbudgeten för genomförande av 

arkeologisk förundersökning av Bastion Arvprins Gustaf.

Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten har i samband med detaljplanerings-
arbetet avseende delar av kvarteren Ravelinen och Bastionen, projekt 
18923, beställt ett kostnadsförslag från Länsstyrelsen avseende arkeologisk 
förundersökning av Bastion Arvprins Gustaf, norr om Vinterstallet.

Anbudet uppgår till 227 400 kronor men omfattar inte asfaltsarbete och 
inte heller extrakostnader för eventuell hantering av förorenade massor 
(okänd förekomst). Den totala kostnaden uppskattas till cirka 500 000 
kronor.

Förundersökningen är en fördjupning av redan översiktlig arkeologisk 
förundersökning med så kallad georadar, som genomfördes under år 2016. 
Slutsatsen från den redan utföra undersökningen är inga fler åtgärder för 
merparten av området, schaktövervakning av ett delområde och fördjupad 
undersökning för nu aktuellt delområde. 

Förundersökning ska redovisa huruvida det för föreligger ett behov av en 
fullständig arkeologisk undersökning inför eventuell exploatering med till 
exempel bostadsbebyggelse.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Anvisa 500 000 kronor ur exploateringsbudgeten för genomförande av 

arkeologisk förundersökning av Bastion Arvprins Gustaf.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-12.
Översiktskarta.
Länsstyrelsens undersökningsplan: Uppräknad kostnadsberäkning 
arkeologisk förundersökning.
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KSAU § 33

Granskningsyttrande avseende detaljplan för Näsby 
35:13 och del av Näsby 35:15, Tvedegårds förskola 
BN 16-1729
Änr KS 2016/943

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-02-22.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerat detaljplaneförslag för 
granskning 2018-01-17.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny förskola, 
så kallad konceptförskola i två plan inom området med flexibelt nyttjande.

Efter samrådsyttrandet har detaljplanen ändrats på så att den delen som 
idag används som bussvändplats är utlagd som allmän platsmark. 

Kommunledningskontoret meddelade Byggnadsnämnden i samråds-
yttrandet att hållplatsen även i fortsättningsvis ska fungera som hållplats 
och är beredd att teckna avtal om aktören så önskar. 

För att skapa en hållbar detaljplan över tid är det av stor vikt att marken 
kan nyttjas för annat ändamål än gata och park om aktören önskar flytta 
busshållplatsen. 

Kommunledningskontoret anser att gata och park bör lägga ut som 
kvartersmark för att inte behöva ändra detaljplanen om/när busshåll-
platsen flyttas. Markanvändning bör överensstämma med samrådsyttrandet.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-02-22.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-22.
Översiktskarta.
Planhandlingar - BN 2016-1729.
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KSAU § 34

Redovisning och förslag av trygghetsfrämjande 
åtgärder i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna redovisning och förslag på trygghetsfrämjande åtgärder för 

Kristianstads kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-02-13.

 Ge kommundirektören i uppdrag att besluta om löpande åtgärder inom 
ramen för i budgeten beslutade medel om 3 mkr.

Protokollsanteckning

Peter Johansson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”I varje del där kommunen frivilligt övertar polisens ansvar och arbets-
uppgift som att hyra in egna ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar 
till det offentliga rummet så nedmonterar vi samhällets verkliga trygghet. 
Varje gång vi ger polisen möjlighet att ta ett steg tillbaka tar de kriminella 
två steg framåt.

Kommunen kan inte på egen hand bygga upp ett parallellt rättssystem då 
tappar man helt de synergier som den nya polisorganisationen är inrättad 
efter. Länkarna mellan underrättelseverksamhet, brottsförebyggande och 
ingripandeverksamheterna skall stärkas och de vattentäta skotten mellan 
polisdistrikten byggas bort. Det skall finnas fler synliga poliser på gator och 
torg. 

Moderaterna har ingenting emot att ordningsvakter eller väktare sköter 
patrulleringen i samhället – tvärtom. De ska dock lyda under nationella 
polismyndigheten och ska ha nödvändig tillgång till polisens system och 
register för att kunna tillföra information till underrättelse och de brotts-
förebyggande verksamheterna och det är staten, som ska stå för notan.
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Det är orimligt att medborgarna ska betala trygghetsnotan på dubbla 
skattsedlar inte minst nu, när tryggheten i samhället havererar.”

Sammanfattning
I budget 2018 och flerårsplan för 2019-2020 beslutades i enlighet med 
majoritetens förslag att 3 mkr av Kommunstyrelsens totala medel skulle gå 
till trygghetsfrämjande åtgärder för Kristianstads kommun. Kommun-
direktören fick i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder och 
ungefärliga kostnader för dess genomförande. I enlighet med detta 
tjänsteutlåtande föreslår kommunledningskontoret att godkänna 
redovisning och förslag på trygghetsfrämjande åtgärder för Kristianstads 
kommun och också ge kommundirektören i uppdrag att besluta om 
eventuellt ytterligare åtgärder inom ramen för i budgeten beslutade medel 
om 3 mkr.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna redovisning och förslag på trygghetsfrämjande åtgärder för 

Kristianstads kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2018-02-13.

 Ge kommundirektören i uppdrag att besluta om löpande åtgärder inom 
ramen för i budgeten beslutade medel om 3 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-13.
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KSAU § 35

Ombud till ägarråd för Inera AB
Änr KS 2018/253

Beslut
 Delegera till Kommunstyrelsens ordförande att utse ombud till ägarråd 

för Inera AB 5 april 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att beslut om att utse ombud till ägarråd för Inera AB 
5 april 2018 delegeras till Kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse ombud till Inera AB:s äggarråd 5 april 
2018.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud till ägarråd för Inera AB 5 april 2018.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-27.
Inbjudan till ägarråd för Inera AB, 2018-02-23.
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KSAU § 36

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut
Änr KS 2018/130

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 social-
nämnden före 2017-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (12 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 2018-01-25 § 6.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-08.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-12-31.
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KSAU § 37

Ändring av tid för budgetberedning och Kommun-
styrelsens arbetsutskotts informationssammanträde
Änr KS 2017/827

Beslut
 Budgetberedning 2018-05-07 flyttas till 2018-05-02.

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 
2018-05-02 flyttas till eftermiddagen 2018-05-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att budgetberedning 2018-05-07 flyttas till 
2018-05-02. Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 
2018-05-02 flyttas till eftermiddagen 2018-05-09.
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