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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14

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)

     

Tjänstgörande 
ersättare

Ulf Persson (C) istället för 
Katarina Honoré (S)

Carl-Henrik Nilsson (SD) 
istället för Niclas Nilsson (SD)      

               
               
               
               

Övriga närvarande Johanna Näslund, HR-
direktör

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör Marie Färm, kanslichef

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
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Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Patrik Möller, mark- och 
exploateringschef, §§ 44-53

Utses att justera Peter Johansson       
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Ordförande ...............................................................................................................................
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Peter Johansson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
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Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne
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Hanna Nicander
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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 14 mars 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:20 Förvaltningschef C4 Teknik informerar om 
 hyresavtal med Kristianstads Lego AB 

2018/9 

4 Revidering av budget 2018 2016/1008 

5 Årsredovisning 2017 2018/129 

6 Uppföljning av styrkort 2017 för strategisk färdplan 2020 2016/1197 

7 Nya bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB 

2018/235 

8 Mottagande av donation 2018/196 

9 Försäljning av Majoren 1 till Lyckos AB 

Komplettering av handlingar skickas senare. 

2018/248 

10 Försäljning av Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB 

2016/1283 

11 Försäljning av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen 2016/1282 

12 Reservation av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan 2018/258 

13 Planuppdrag för Betongen 1 2018/216 
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14 Avsiktsförklaring avseende nybyggnation av förskola 
Bajonetten 6 

2018/270 

15 Handlingsplan för trafiken inom Vilanområdet 2012/871 

16 Fördjupad översiktsplan Åhus 2018/275 

17 Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus 2013/380 

18 Nytt badhus i Kristianstad 

Handlingar skickas senare. 

2013/380 

19 Den orangea staden 

Handlingar skickas senare. 

2018/238 

20 Vattenriketleden som en del av Skåneleden 2018/223 

21 Remissvar avseende förslag till grönplan för Kristianstads 
kommun 

2017/219 

22 Remissvar avseende förslag till ny klimat- och 
energistrategi för Skåne 

2018/62 

23 Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

2018/235 

24 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2018/54 

25 Etablering av paviljong och tillbyggnad av matsal på 
Österslövs skola 

2018/287 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 38

Informationer
Änr KS 2018/9

 Tillförordnad kommundirektör Johanna Näslund ger en lägesrapport 
från kommunledningskontoret.

 Förvaltningschef C4 Teknik Bengt Olsson informerar om hyresavtal 
med Kristianstads Lego AB.
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KSAU § 39

Revidering av budget 2018
Änr KS 2016/1008

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2018 enligt bilaga 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål 
och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet full-
följts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet.

För 2018 föreslås att budgeten för exploateringsintäkter och återbäring 
från Kommuninvest höjs upp för att täcka minskade skatteintäkter och 
försämrad pensionsprognos. Med de åtgärderna så blir det budgeterade 
resultatet oförändrat, +49,0 mkr. Investeringsbudgeten föreslås efter 
revidering fastställas till 1 088,1 mkr vilket är en ökning jämfört 
årsbudgeten med +96,7 mkr.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2018 enligt bilaga 1.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Driftbudget - ombudgetering/tilläggsanslag/resultatöverföring mellan 
2017 och 2018, bilaga 1.
Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investerings-
budget, bilaga 2.
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KSAU § 40

Årsredovisning 2017
Änr KS 2018/129

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2017.

 Den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun 2017. Särredovisning 
av vatten- och avloppsverksamheten 2017.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2017.

 Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
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kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2017.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Årsredovisning 2017.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-02-13.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2017.
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KSAU § 41

Uppföljning av styrkort 2017 för strategisk färdplan 
2020
Änr KS 2016/1197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna uppföljningen av styrkort 2017 för strategisk färdplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2016-12-21 styrkort för strategisk färdplan 
2020. I bilaga redovisas en uppföljning av styrkortet efter 2017.

Uppföljningen är den första som görs av strategisk färdplan och ska 
bedömas utifrån det. Detta till trots är det samlade intrycket att kommunen 
tydligt rör sig i den riktning som färdplanen pekat ut. Förbättringsområden 
finns och ett extra fokus kommer att vara på dessa under 2018.

För 2018 har också nya indikatorer tillkommit och några har reviderats.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna uppföljningen av styrkort 2017 för strategisk färdplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Uppföljning av styrkort 2017 för strategisk färdplan.
One-pagers 2017 för kommunens förvaltningar och bolag.
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KSAU § 42

Nya bolagsdokument Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
Änr KS 2018/235

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna ny bolagsordning, nytt ägaravtal samt nya ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstad kommun är en av 52 delägare av Kommunassurans Syd För-
säkrings AB. Vid bolagets stämma 2017 togs beslut om att uppdatera de för 
bolaget styrande dokumenten. Syftet med uppdateringen var att anpassa 
dokumenten till ny lagstiftning och samtidigt göra en språklig översyn. 
Några förändringar av dokumentens sakliga innehåll och syften är inte 
gjord.

Årets ordinarie bolagsstämma är planerad till den 17 maj och kommer att 
fastställa de nya bolagsdokumenten.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna ny bolagsordning, nytt ägaravtal samt nya ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2018-02-16.
Förslag till nytt ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2018-03-05.
Förslag till nya ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2018-02-16.
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KSAU § 43

Mottagande av donation
Änr KS 2018/196

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Tacksamt ta emot donation från Karl-Inge Ståhlberg.

 Anta regler för donationens hantering enligt bilaga.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att sköta förvaltningen av denna 
donation tillsammans med övriga fonder och stiftelser som ingår i sam-
förvaltning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunen har erbjudits att mottaga en donation som i första hand ska gå 
till Nitvägens gruppbostad i Åhus att användas till de gruppboendes 
utflykter. Förslaget är att donationen tas emot med tacksamhet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Tacksamt ta emot donation från Karl-Inge Ståhlberg.

 Anta regler för donationens hantering enligt bilaga.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att sköta förvaltningen av denna 
donation tillsammans med övriga fonder och stiftelser som ingår i sam-
förvaltning.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-14.
Karl-Inge Ståhlbergs testamente.
Regler för Karl-Inge Ståhlbergs minnesfond.
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KSAU § 44

Försäljning av Majoren 1 till Lyckos AB
Änr KS 2018/248

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna försäljningen av Majoren 1 till Lyckos AB, enligt köpe-

kontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lingenäs bostadsområde markanvisades under hösten 2017. Det inkom sju 
olika förslag från olika byggherrar.  Därefter utvärderades de olika 
förslagen och området har tilldelats Lyckos AB som är en del av Midroc 
koncernen. Lyckos AB planerar att uppföra både hyresrätter och 
bostadsrätter i tätare bebyggelse i form av flerbostäder, totalt runt 80 
bostäder inom fastigheten.

Försäljningen innehåller villkor bl.a. är det villkorat med att köparen för-
binder sig att slutbesked för hela fastigheten ska ges senast 2021-02-01 
annars kan vite utfärdas med 5 procent av köpeskillingen varje månad som 
dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med belopp 
motsvarande 25 procent av köpeskillingen. Köpeskillingen beräknas på en 
ersättning om 1400kr/BTA, inlämnat bygglov. I övrigt hänvisas till bilagt 
köpekontrakt.

Fastigheten planeras byggas med runt 80 stycken bostäder. Lyckos AB plan 
är att påbörja markarbetena under hösten 2018 och husbyggnation under 
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våren 2019. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms ersättningen för 
marken uppgå till runt 10-11 Mkr, men detta kommer i enlighet med avta-
let att beräknas baserat på de färdiga bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Majoren 1 till Lyckos AB, enligt köpe-
kontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-26.
Köpekontrakt för Majoren 1.
Översiktskarta.
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KSAU § 45

Försäljning av Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB
Änr KS 2016/1283

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:197 till Christianstads Fastighets 
AB, enligt köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter till-
delades området till sju olika byggherrar där Christianstads Fastighets AB 
tilldelades ett av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog 
hållits med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla 
området optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats.

Mellan Christianstads Fastighets AB och Kristianstads kommun har 
markanvisningsavtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av 
Hammar 9:197. Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form 
av flerbostäder i flera plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar 
bostadsområde.

Mellan Christianstads Fastighets AB och Kristianstads kommun har köpe-
kontrakt upprättats om förvärv och utbyggnad av Hammar 9:197. Det 
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kommer bli ett femtiotal bostäder fördelat på flera bostadsstorlekar med 
trolig upplåtelseform hyresrätt och eller bostadsrätter. Försäljningen är 
villkorat med att köparen förbinder sig att slutbesked ska ges senast 
2020-12-01 annars kan vite utfärdas med 5 procent av köpeskillingen varje 
månad som dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med 
belopp motsvarande 25 procent av köpeskillingen. Köpeskillingen 
beräknas på en ersättning om 1400kr/BTA, inlämnat bygglov.

Christianstads Fastighets AB  fastighet planeras byggas med 52 stycken 
bostäder. Deras plan är att påbörja byggnation under våren 2019. Baserat 
på tidiga skisser i projektet bedöms ersättningen för marken uppgå till runt 
6-7 Mkr, men detta kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på 
de färdiga bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:197 till Christianstads Fastighets 
AB, enligt köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-26.
Köpekontrakt för Hammar 9:197.
Översiktskarta.
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KSAU § 46

Försäljning av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen
Änr KS 2016/1282

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen, 
enligt köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där AB Kristianstadsbyggen 
tilldelades ett av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog 
hållits med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla 
området optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads kommun har mark-
anvisningsavtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 
9:194. Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av fler-
bostäder i flera plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar 
bostadsområde.

Mellan AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads kommun har köpe-
kontrakt upprättats om förvärv och utbyggnad av Hammar 9:194. Det 
kommer bli drygt nittio bostäder fördelat på flera bostadsstorlekar med 
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upplåtelseform hyresrätt. Försäljningen är villkorat med att köparen 
förbinder sig att slutbesked ska ges senast 2020-12-01 annars kan vite 
utfärdas med 5 procent av köpeskillingen varje månad som dröjsmålet 
varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med belopp motsvarande 25 
procent av köpeskillingen. Köpeskillingen beräknas på en ersättning om 
1400kr/BTA, inlämnat bygglov.

AB Kristianstadsbyggen fastighet planeras bebyggas med 96 stycken 
bostäder. Deras plan är att påbörja byggnation under hösten 2018. Baserat 
på tidiga skisser i projektet bedöms ersättningen för marken uppgå till runt 
9 Mkr, men detta kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de 
färdiga bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen, 
enligt köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-26.
Köpekontrakt för Hammar 9:194.
Översiktskarta.
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KSAU § 47

Reservation av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan
Änr KS 2018/258

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera markområde inom del av fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1, 

i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, till 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
är intresserad av att reservera samt förvärva del av 

fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1, inom Nya Ängamöllans verk-
samhetsområde. Markområdet är cirka 3 300 kvadratmeter stort och säljs 
till er markpris om 275 kronor per kvadratmeter. avser att 
förvärva marken för att uppföra en byggnad för kontor och industriverk-
samhet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera markområde inom del av fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1, 

i Nya Ängamöllans verksamhetsområde, till 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-28.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av 
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KSAU § 48

Planuppdrag för Betongen 1
Änr KS 2018/216 4.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligen att utveckla 

och fastigheten Betongen 1 med verksamheter, kontor och vuxenutbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun äger fastigheten Betongen 1. Fastigheten är i 
gällande detaljplan utlagd för industriändamål. Inom fastigheten bedrivs 
skolverksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av 
lokalerna med nuvarande verksamhet till dess att en ny större skola är 
etablerad i centrala Kristianstad.   

Det föreligger ett behov av att ändra detaljplanen för att kunna använda 
lokalerna på ett effektivt sätt på lång sikt. Eftersom lokalerna är byggda för 
utbildningsverksamhet, men det lokaliseringsmässigt är tveksamhet att 
mer än temporärt använda lokalerna för F-9 skola, så kan en möjlig 
användning på sikt omfatta yrkesutbildning eller vuxenutbildning. I 
anledning av detta anser Kommunledningskontoret att utöver industri-
ändamål bör även fastigheten prövas till att omfatta verksamhetsområde, 
kontor och viss typ av utbildningsverksamhet.

Plankostnaderna har beräknats till ca 250.000 kronor, härutöver beräknas 
tillkomma kostnader för diverse utredningar med 100.000 kronor.
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Uppdraget har inte högsta prioritet, förslag till ny detaljplan bör ligga klart 
för antagande senast 2020. Tillfälligt bygglov finns på fastigheten till 
2021-08-30.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligen att utveckla 

och fastigheten Betongen 1 med verksamheter, kontor och vuxenutbildning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-27.
Översiktskarta.
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KSAU § 49

Avsiktsförklaring avseende nybyggnation av förskola 
Bajonetten 6
Änr KS 2018/270 4.5.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå avsiktsförklaring med Fastighets AB Bajonetten 6 avseende 

nybyggnation av förskola inom fastigheten Bajonetten 6.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Detaljplan för Bajonetten 6 antas av Kommunfullmäktige 2018-03-13. 
Inom detaljplanen finns en byggrätt som är möjlig att använda för 
förskoleverksamhet. 

Det finns ett långsiktigt stort behov för kommunen att komplettera med 
utökning av förskolelokaler i centrala Kristianstad. Bajonetten är ett av de 
områden som finns med som potential till utökning tillsammans med 
kommunenens egna fastigheten inom bl.a. Sommarlust, kv Oxen och Östra 
Kasern.

Förslaget till avsiktsförklaring innehåller formerna för det fortsatta 
samarbetsprojektet och omfattar det tidiga skedet i arbetet samt anger 
vilka kommande avtal som behöver tecknas i ärendet. Ambitionen är att 
landa i en hyresnivå på runt 1800 kr/kvm. Utemiljön för förskolan kommer 
att säkerställas både på en inbyggd innergård samt genom utemiljö som 
avses skapas på takmiljön. 
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Fortsatt ansvar för ärendet bör ligga på C4 Teknik samt barn- och utbild-
ningsförvaltningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå avsiktsförklaring med Fastighets AB Bajonetten 6 avseende ny-

byggnation av förskola inom fastigheten Bajonetten 6.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-27.
Avsiktsförklaring.
Översiktskarta.
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KSAU § 50

Handlingsplan för trafiken inom Vilanområdet
Änr KS 2012/871

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

Vilanleden etapp 1 enligt reviderat planuppdrag.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utföra förprojektering av Vilanleden 
etapp 1.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och bygga ut de två 
cirkulationsplatserna i väster samt cirkulationsplats i korsningen 
Långebrogatan/Allégatan inkluderande lösning för trafiksäkra överfarter 
till oskyddade trafikanter.

Reservationer

Peter Johansson (M) och Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Peter Johansson (M) och Carl-Henrik Nilsson (SD) föreslår följande:

- Ge Byggnadsnämnden/miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vilanleden i sin 
helhet.

- Ge Tekniska nämnden/C4 Teknik i uppdrag att utföra förprojekte-
ring av Vilanleden i sin helhet.

- Ge Tekniska nämnden/C4 Teknik att projektera och bygga ut de två 
cirkulationsplatserna i väster samt cirkulationsplats i korsningen 
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Långebrogatan/Allégatan inkluderande lösning för trafiksäkra 
överfarter till oskyddade trafikanter.

- Ge tekniska nämnden/C4 Teknik i uppdrag att utföra förprojekte-
ring för att ”Del av Långebrogatan” byggs om till att bli ytterligare 
en länk av stadens gena och tidssparande kollektivstråk - Kristian-
stadslänken

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Peter Johanssons (M) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag 
till beslut.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tillsammans med miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen och C4 Teknik utarbetat ett förslag på handlingsplan 
för utbyggnad av vägar inom Vilanområdet. Förslaget innehåller åtgärder 
som kan göras inom de detaljplaner som är gällande samt reviderat 
planuppdrag till byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Vilanleden 
(etapp 1). Utgångspunkten i handlingsplanen är de trafikutredningar som 
Ramböll har utfört för området, se bilagor.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 

Vilanleden etapp 1 enligt reviderat planuppdrag.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utföra förprojektering av Vilanleden 
etapp 1.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och bygga ut de två 
cirkulationsplatserna i väster samt cirkulationsplats i korsningen 
Långebrogatan/Allégatan inkluderande lösning för trafiksäkra överfarter 
till oskyddade trafikanter.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Planuppdrag för Vilanleden 2012-11-21.
Trafikutredning Västra Kristianstad slutrapport 2016-03-07.
Komplettering av trafikutredning för Västra Kristianstad slutrapport 
2016-09-19.
Trafikanalys, Västra Kristianstad, Vilanvägen 2017-01-30.
Rambölls redovisning varför välja Vilanvägen 2018-01-02.
PM kostnader Vilanvägen 2018-01-02.
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KSAU § 51

Fördjupad översiktsplan Åhus
Änr KS 2018/275

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att utarbeta en fördjupad översiktsplan 

för Åhus tätort samt ge förslag på process, resursbehov, budget och 
tidplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns översiktsplan (ÖP 2013) antogs av Kommun-
fullmäktige i mars 2013. Tillsammans med ÖP 2013 gäller fördjupningen 
för staden; Kristianstad växer, en stad i balans, (KF 2009-06-09). 
Kommunfullmäktige aktualitetsprövade Översiktsplan 2013 våren 2016 
där planen bedömdes som aktuell förutom de delar som berör staden 
Kristianstad och kust- och hav (land 3 km och havsområdet utanför 
kommunens kust). Kust- och havsplanen har varit på samråd och 
granskningsremiss. Tätorten Åhus lyftes ur Kust- och halvplanen i 
granskningsskede för att denna bedömdes erfordrades en fördjupad 
utredning. Kommunledningskontoret tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Åhus, utifrån de 
förslag som finns i Översiktsplan 2013, är i behov av vidareutveckling.

Föreslagen plan (ÖP13) omfattar bostäder och verksamheter vilka största 
del är under utveckling eller genomförande. Det finns en större efterfrågan 
på mark för bostäder och verksamhet/handel än vad befintligt plan 
föreslår. Därför föreslår kommunledningskontoret att Kommunstyrelsen 
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ska ge Byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta en fördjupad 
översiktsplan för Åhus tätort (FÖP Åhus).

För att definiera utvecklingsmöjligheter för Åhus kommer FÖP Åhus att 
bland annat omfatta infrastruktur, bebyggelse, grönstruktur, klimat-
anpassning. Med Åhus attraktiva kustnära läge är besöksnäring och 
rekreation viktiga frågor. Åhus kustnära läge sett ur ett klimatperspektiv 
gör att detta till en viktig planeringsförutsättning. Detta påvisar behovet av 
en ny aktualisering av en fördjupad översiktsplan för Åhus. 

Avseende kustområdet kommer FÖP Åhus att samordnas med pågående 
arbete med ÄÖP Kust och havsplan. Arbetet med Kust/havsplan och FÖP 
Åhus kan komma att drivas parallellt. Samordning av dessa båda processer 
kan beroende på kust och havsplanens kommande process och arbete med 
FÖP Åhus möjligen samordnas i delar eller helhet.

Vidare föreslås att Byggnadsnämnden ska ge förslag på process, resurs-
behov, budget och tidplan för arbetet. Ärendet har beretts av kommun-
ledningskontoret i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att utarbeta en fördjupad översiktsplan 

för Åhus tätort samt ge förslag på process, resursbehov, budget och 
tidplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-05.
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KSAU § 52

Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus
Änr KS 2013/380

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra badhus, friskvård, 
bostäder samt kontor inom del av fastigheten Näsby 35:47 som ligger 
söder om högskolan på Näsby. Berörd del av fastigheten är idag planlagd 
för industri, kontor och undervisningslokaler. 

Under granskningen inkom 11 yttrande varav 5 yttranden inte har blivit 
helt tillgodosedda.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus BN 2016-0124.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2018-02-27 § 35.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-14.
Plankarta 2018-02-14.
Planbeskrivning 2018-02-14.
Granskningsutlåtande 2018-02-14.
Dagvatten utredning 2017-10-17.
Trafik/bullerutredning 2017-08-31.
Naturinventering 2015-09-18.
Arkeologisk förundersökning rapport 2017:19.
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KSAU § 53

Nytt badhus i Kristianstad
Änr KS 2013/380

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunfullmäktige (2015-12-12 § 232) godkändes inrikt-
ning av innehåll och funktion i det nya badhuset enligt förslag i ”Förstudie-
analys för nytt badhus i Kristianstad”, förutom träningsbassängen som 
breddas till 10 banor i stället för 8. Förstudien godkänns som planerings-
verktyg i det fortsatta arbetet med det nya badhuset.

Projektgruppen har sedan dess bearbetat innehållet enligt förstudien .I 
stora drag ska Kristianstads nya badhus innehålla:

- Träningsbassäng med åtta banor (20x25,5 m²) alternativt tio banor 
(25x25,5 m²)

- Motionssimbassäng (25x12 m²)
- Djup-/hoppbassäng (12x10 m², djup 3,8 m) med hopptorn 3 och 5 

m trampolin samt 1 m svikt
- Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten (12x8 m²)
- Terapibassäng med höj- och sänkbar botten i avskilt rum (10x6 m²)
- Varmvattenbassäng med höj- och sänkbar botten i avskilt rum 

(10x8 m²)
- Familjebad med plasklek, och t.ex. strand, klättervägg, (ca 600 m²)
- Rutschkanor
- Bubbelpool i anslutning till familjebadet
- Omklädningsrum med dusch och bastu
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 Relaxavdelning med bl.a. bastur, varmpool, värmebänk (ca 
500 m² inomhus och ca 500 m² utomhus)

 Servering 
 Gym (1200 m²)

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Ge SIKAB (Specialfastigheter i Kristianstad AB) i uppdrag att påbörja 
projektering av Kristianstads badhus med innehåll och funktion enligt 
”Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad” kompletterad enligt 
detta tjänsteutlåtande och med separat djup-/hoppbassäng.

 Låta SIKAB projektera två alternativ för träningsbassäng med åtta ba-
nor respektive tio banor.

 Fastslå att SIKAB ska uppföra och äga badhuset samt att kommunen 
ska ansvara för drift och underhåll.

 Påbörja projektering för fas 1 om kostnad till maximalt 20 miljoner 
som belastar SIKAB:s investeringsbudget. Projekteringen utgår från en 
inriktning på en investeringsvolym om 440-460 miljoner kronor. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda parkeringsytor med 
syfte att samordna helt eller delvis med närliggande fastighetsägare 
och hyresgäster. Kommunen projekterar gator samt gång- och cykelvä-
gar för att ansluta badhuset till befintlig infrastruktur. Investerings-
kostnader om ca 15 miljoner kronor arbetas in i investeringsbudget för 
2019-2025.

 Upplåta fastigheten med tomträtt till SIKAB i enlighet med principer för 
Kristianstad Arena.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-14.
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KSAU § 54

Den orangea staden
Änr KS 2018/238

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den ideella föreningen den orangea staden bildades 2016 med syfte att 
stärka hela kommunens attraktionskraft, både som boende- och turistort. 
Idag är föreningen förankrad i förenings- och näringslivet och verkar som 
en inkluderande paraplyorganisation. 

Huvudfokus i den orangea stadens verksamhet är samordnings- och 
kommunikationsinsatser i frågor gällande destinationsutveckling. Den 
orangea staden har identifierat tre huvudspår för fortsatt utveckling av 
verksamheten under perioden 2018-2020:

- Bygga ett varumärke för Kristianstad och samordna 
kommunikationen mellan många intressenter.

- Bidra till en gemensam utvecklingsplan för Kristianstad för de 
kommande åren med fokus på jobb, tillväxt, integration och 
attraktionskraft.

- Se över möjligheterna att etablera ett gemensamt utvecklingsbolag 
med många centrala aktörer i Kristianstads kommun.

Den orangea staden är i behov av finansiering från Kristianstads kommun 
för att kunna utveckla verksamheten enligt ovan. Ett antal företag i 
kommunen har förbundit sig att stödja satsningen ekonomiskt och en 
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miljon kronor per år under tre år har säkerställts. Ambitionen är att denna 
del ska öka efterhand som verksamheten utvecklas.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Besluta om ett bidrag om tre miljoner, förutsatt att näringslivet bidrar 

med minst en miljon om året till den ideella föreningen den orangea 
staden, för genomförande av utvecklingsarbete i Kristianstads kommun 
under perioden 2018-2020.

 Finansiering finns reserverat genom bokslut 2017.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-27.
Framåt Kristianstad En varumärkesplattform för Kristianstad 2017-12-05.
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KSAU § 55

Vattenriketleden som en del av Skåneleden
Änr KS 2018/223

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anlägga en Vattenriketled som delled 6 till Skåneleden. Investerings-

kostnaden på 2,6 milj. kronor ska beaktas i budgetarbetet för 2019.

 Tekniska nämnden i samarbete med Omsorgsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för driften av leden och att kostnaden för 
denna beaktas i budgetarbetet för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Kristianstads kommun 2012 om att skapa 
en Vattenriketled som knyter ihop Skåneleden i kommunen, delled 6 av 
Skåneleden. Skåneleden finns i dag i de norra respektive södra delarna av 
kommunen, men saknas helt på ett längre avsnitt. Kommunfullmäktige 
beslutade att ge Kultur- och fritidsnämnden uppdrag att utreda förut-
sättningar och möjligheter för en led. Under 2017 har en förstudie har 
tagits fram av Biosfärenheten i brett samarbete med kultur-och fritidsför-
valtningen, C4 Teknik, omsorgsförvaltningen och andra berörda enheter 
inom kommunledningskontoret samt ansvariga tjänstemän inom Region 
Skåne och stiftelsen för skånska landskap.

Förslaget innefattar 14 mil vandringsled och lyfter fram den potential som 
Vattenriketleden skulle innebära för friluftslivet och besöksnäringen i 
Kristianstads kommun. Den visar också hur Vattenriketleden skulle bidra 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

till att uppfylla hållbarhetsmålen i globala, nationella och lokala styr-
dokument.

Föreslagen sträckning från Bökestad i norr till Drakamöllan i söder är 
uppdelat på 11 etapper. Förstudien föreslår att Vattenriketleden med 
Skåneledsstandard skapas i tre etapper och ska stå klar i sin helhet senast 
2023.

Investeringskostnaden för att anlägga 14 mil led beräknas till 2,6 milj. 
kronor. I det ingår utmärkning och anläggande av leden, iordningsställande 
av ett antal rastplatser vindskydd mm. Till vissa delar går leden på redan 
iordningsställda stigar och mindre vägar, t ex Linnérundan vid Kristianstad. 

Driften av leden kommer att skötas av C4 Teknik i samarbete med kultur- 
och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anlägga en Vattenriketled som delled 6 till Skåneleden. Investerings-

kostnaden på 2,6 milj. kronor ska beaktas i budgetarbetet för 2019.

 Tekniska nämnden i samarbete med Omsorgsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för driften av leden och att kostnaden för 
denna beaktas i budgetarbetet för 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-20.
Vattenriketleden – en förstudie 2017.
Avsiktsförklaring avseende ny Skåneled i Kristianstads kommun, 
Region Skåne, 2017-11-24.
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KSAU § 56

Remissvar avseende förslag till grönplan för 
Kristianstads kommun
Änr KS 2017/219

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 

daterat 2018-03-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i september 2017 Grönstrategi för Kristianstad 
kommun. I detta beslut ingick även att ta fram en grönplan för kommunen. 
Kommunstyrelsen har fått förslag på grönplan på remiss från Byggnads-
nämnden. Grönplanen bygger på grönstrategins 4 målområden och 11 
strategier, kopplade till strategisk färdplan 2020. Föreslagen grönplan 
bygger på ett omfattande underlagsmaterial som till stor del finns 
sammanställt i 13 olika underlagsrapporter. Grönplanen innehåller rikt-
linjer för kommunens verksamhet samt förslag till åtgärder som prioriteras 
i det årliga budgetarbetet. Totalt omfattar förslaget 102 riktlinjer och 69 
åtgärder. Riktlinjerna ska vara ett stöd i planeringen och förvaltning och 
ska inte vara tvingande. Åtgärderna har delats in i tre prioriteringsklasser.

I grönplanen redovisas även sammanfattande kartbilder för grön-
strukturens utbredning och utvecklingsbehov som ett underlag för av-
vägning mot andra anspråk i den översiktliga planeringen.

Grönplanen och dess underlagsmaterial med analyser utgör en bra grund 
för grönyteplaneringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret 
anser dock att grönplanens riktlinjer och åtgärder bör ses över i antal och 
innehåll. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 

daterat 2018-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-01.
Remissversion grönplan för Kristianstads kommun.
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KSAU § 57

Remissvar avseende förslag till ny klimat- och 
energistrategi för Skåne
Änr KS 2018/62

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 

daterat 2018-03-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar inte i beslutet

Carl-Henrik Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har i samverkan med Region Skåne och Kommun-
förbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram ett 
förslag till en regional klimat- och energistrategi för att öka förut-
sättningarna att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. 
Strategin syftar till att ge vägledning för klimat- och energiarbetet i länet 
och innehåller förslag till regionala mål och prioriterade åtgärder fram till 
år 2030. Åtgärdsförslagen i strategin täcker väl de åtgärder som kan vara 
aktuella under de närmaste åren. Kommunen tillstyrker förslaget till 
klimat- och energistrategi med synpunkter i detta yttrande.

Kommunens klimatberedning lämnade i april 2017 efter en bred remiss ett 
förslag till ny klimat- och energistrategi för Kristianstad. Strategin antogs 
av kommunfullmäktige 2018-01-16.  Den kommunala strategin innehåller 
alla väsentliga delar som den skånska strategin tar upp och ligger därmed 
väl i linje med det regionala arbetet. 
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Den kommunala strategin kommer att ses över en gång per mandatperiod 
och då kommer avstämning att ske mot den reviderade skånska strategin. 

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

daterat 2018-03-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-01.
Förslag till ny klimat- och energistrategi för Skåne, 2018-01-09.
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KSAU § 58

Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Änr KS 2018/235

Beslut
 Utse upphandlingschef Martin Gomér till ombud och upphandlare 

Marianne Kennysson till ersättare på Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB:s årsstämma 17 maj 2018.

Sammanfattning
Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma 
torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00-12.30 på Malmö Börshus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ombud och ersättare till 
årsstämman.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud och ersättare till årsstämman.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Årsstämma 2018 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2018-03-02.
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KSAU § 59

Redovisning av obesvarade motioner samt 
besvarade och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2018/54

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 Kommunfull-
mäktige 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-02.
Förteckning över obesvarade motioner 2018-.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2018-03-02.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2018-03-02.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-01-25 § 10.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-06 § 10.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-12.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-12.
Byggnadsnämndens beslut 2018-01-30 § 26.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-16.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-02-02 § 15.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-09.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-01-25 § 6.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-08.
Omsorgsnämndens ordförandes beslut 2018-02-20 § 1.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-01-19.
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2018-01-11 § 1.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-01-08.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden, 2018-01-08.
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KSAU § 60

Etablering av paviljong och tillbyggnad av matsal på 
Österslövs skola
Änr KS 2018/287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av 

paviljonger och tillbyggnad av matsal i Österslöv.

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
internhyreskostnaden. Finansiering genom post för fastighets-
förändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Skolorna Österlöv och Fjälkestad som tillsammans har elever F-2 och 3-5 
har behov av fler lokaler. Fjälkestad fick sitt behov tillgodosett inför hösten 
2017 och Österslövs behov uppstår med en klass till höstterminen 2018 
och en till höstterminen 2019. Förlag finns därför att placera en paviljong 
inför starten av höstterminerna de åren och till starten av höstterminen 
2018 bygga ut matsalen, skapa några fler parkeringsplatser och göra 
mindre förändringar i kök och utemiljö så att skolan klarar sex klasser eller 
150 elever.

Projektet är kostnadsberäknat till 5 175 tkr och den årliga hyran till 1 378 
tkr. Utbyggnaden av matsalen finansieras genom det anslag som finns i 
budget 2018 flerårsplan 2019-2020.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av 

paviljonger och tillbyggnad av matsal i Österslöv.

 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 
internhyreskostnaden. Finansiering genom post för fastighets-
förändringar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-06 § 11.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-05.
PM C4 Teknik 2018-01-02.
Ritningar 171204, 171212, 171214.
Samverkansprotokoll och riskbedömning 2017-12-20.
Barnkonsekvensanalys 2018-01-09.


	Första sida normal justering
	Första sida omedelbar justering
	Dagordning
	§ 38 Informationer
	§ 39 Revidering av budget 2018
	§ 40 Årsredovisning 2017
	§ 41 Uppföljning av styrkort 2017 för strategisk färdplan 2020
	§ 42 Nya bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB
	§ 43 Mottagande av donation
	§ 44 Försäljning av Majoren 1 till Lyckos AB
	§ 45 Försäljning av Hammar 9:197 till Christianstads Fastighets AB
	§ 46 Försäljning av Hammar 9:194 till AB Kristianstadsbyggen
	§ 47 Reservation av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan
	§ 48 Planuppdrag för Betongen 1
	§ 49 Avsiktsförklaring avseende nybyggnation av förskola Bajonetten 6
	§ 50 Handlingsplan för trafiken inom Vilanområdet
	§ 51 Fördjupad översiktsplan Åhus
	§ 52 Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus
	§ 53 Nytt badhus i Kristianstad
	§ 54 Den orangea staden
	§ 55 Vattenriketleden som en del av Skåneleden
	§ 56 Remissvar avseende förslag till grönplan för Kristianstads kommun
	§ 57 Remissvar avseende förslag till ny klimat- och energistrategi för Skåne
	58 Utse ombud och ersättare till årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
	§ 59 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag
	§ 60 Etablering av paviljong och tillbyggnad av matsal på Österslövs skola



