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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:45.

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

     

Tjänstgörande 
ersättare

Daniél Tejera (L) istället för 
Pierre Månsson (L)           

               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Marie Färm, kanslichef Roger Zetterqvist, 

ekonomidirektör
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Peter Andersson, 
projektledare, § 125

Fredrik Lager, 
utvecklingssamordnare, 
§ 125

Sten-Olof Häll, 
planeringsingenjör, § 125

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-06-05

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

Hanna Nicander

125-130

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

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

Peter Johansson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-06-05

Datum då
anslaget sätts upp

2018-06-05 Datum då 
anslaget tas ned

2018-06-26

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 OBS! Tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:25 Ekonomisk redovisning för 
 Hammarshusprojektet 

10:25-10:45 Åtgärder efter byastämmorna 

2018/9 

4 Avtal om lägenhetsarrende med Åhus Horna Bollklubb 2018/505 

5 Remissvar avseende regional handlingsplan för grön 
infrastruktur 2019-2030 

2018/406 

6 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2018/575 

7 Motion - Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa 2017/1207 

8 Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention 2017/1209 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 125

Informationer
Änr KS 2018/9

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.

 Projektledare Peter Andersson informerar om ekonomisk redovisning 
för Hammarshusprojektet.

 Utvecklingssamordnare Fredrik Lager och planeringsingenjör Sten-Olof 
Häll informerar om förslag till åtgärder efter byastämmorna.
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KSAU § 126

Avtal om lägenhetsarrende med Åhus Horna 
Bollklubb
Änr KS 2018/505 4.3.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna förslaget om tillägg till avtalet om nyttjanderätt mellan 

kommunen och Åhus Horna Bollklubb där avtalstiden ändras och 
gäller till och med 2028-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Åhus Horna Bollklubb uppbär nyttjanderätten för ett markområde inom 
fastigheten Horna 3:12 för sin klubbverksamhet.

C4 Teknik ser inget hinder att föreningen ges lov att nyttja markområdet i 
ytterligare minst tio år. Avtalet är efter detta tillägg inte förenat med något 
besittningsskydd.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna förslaget om tillägg till avtalet om nyttjanderätt mellan 

kommunen och Åhus Horna Bollklubb där avtalstiden ändras och 
gäller till och med 2028-12-31.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 30.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-03-27.
Bilaga 1 Gällande avtal.
Bilaga 2 Förslag till tillägg till avtalet.
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KSAU § 127

Remissvar avseende regional handlingsplan för 
grön infrastruktur 2019-2030
Änr KS 2018/406 1.9.1

Beslut
 Avge yttrande till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-17 och ifylld svarsfil.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram det förslag 
till handlingsplan för grön infrastruktur i länet som nu är på remiss. Planen 
ska gälla under perioden 2019-2030 och ligga till grund för ett arbete där 
man utifrån ett landskapsperspektiv och genom olika åtgärder har målet 
att bevara och utveckla Skånes biologiska mångfald och ekosystemtjänster 
för framtiden.

I handlingsplanen ingår åtta prioriterade insatsområden. För varje insats-
område föreslås flera konkreta åtgärder, syftet med åtgärderna beskrivs 
liksom vilka olika instanser som föreslås vara ansvariga alternativt 
deltagande i genomförandet av dem. 

Länsstyrelsen har efterfrågat ett digitalt svar på remissen via en svarsfil. I 
den presenteras de föreslagna åtgärderna för de olika insatsområdena i 
tabellform. Länsstyrelsen efterfrågar svar angående i vilken mån och hur 
kommunen är beredd att delta i genomförandet av de olika åtgärder som 
föreslås, kommentarer till detta och synpunkter eller förslag avseende 
handlingsplanen.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-17 och ifylld svarsfil.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-17.
Länsstyrelsens remiss ”Handlingsplan för grön infrastruktur – insats-
områden för grön infrastruktur 2019-2030”, missiv, textdel samt svarsfil i 
excel.
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KSAU § 128

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr KS 2018/575 1.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § Socialtjänst-
lagen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1§ samt 
enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 
skall det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommun-
fullmäktige (statistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för 
vård och omsorg (individbaserad rapporter).

Omsorgsnämnden rapporterar 30 april 2018, 13 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt SoL: 2 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 11 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2018-05-17 § 50.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-24.
Rapporter över ej verkställda beslut 2018-04-19.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 129

Motion – Minskad köttkonsumtion för klimat och 
hälsa
Änr KS 2017/1207

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) har inkommit med motion om minskad köttkonsumtion 
för klimat och hälsa. Motionären lyfter frågan om kostens, och särskilt kött- 
och mjölkprodukters, klimatpåverkan och vill förutom att utbildnings-
insatser sätts in att kommunen stegvis ändrar matsedlarna så att andelen 
måltider som innehåller kött- och mjölkprodukter minskar. Vidare önskar 
motionären att inköpen börjar mätas samt att klimatpåverkan presenteras. 

Utbildningsinsatser har genomförts av barn- och utbildningsförvaltningen 
och omsorgsförvaltningen. Andelen vegetariska måltider har ökat 
samtidigt som andelen nötkött i måltiderna har minskat. Det finns däremot 
inte några planer på att införa rent vegansk kost. Utsläppen av växthus-
gaser beräknas redan för samtliga inköpta livsmedel. Utsläppen uppgick 
2017 till sammanlagt cirka 5 000 ton koldioxidekvivalenter. Av dessa 
utgjorde kött- och mejeriprodukter cirka 73 % (cirka 3 700 ton koldioxide-
kvivalenter). Fortsättningsvis kommer redovisning att ske i kommunens 
årliga klimatredovisning.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-06.
Remiss till Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden 
2018-01-22.
Remiss till kommunledningskontoret 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-21 § 280.
Motion 2017-11-20.
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KSAU § 130

Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention
Änr KS 2017/1209 1.2.6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i en motion att införa en kommunal handlings-
plan för suicidprevention.

Inom Kristianstads kommun pågår utbildningsinsatser för personal inom 
skola, socialtjänst och vård och omsorg bland annat inom programmen 
MHFA (Mental Health First Aid) och SPISS (Suicidprevention i Svensk 
Sjukvård). Utöver det har omsorgsförvaltningen tagit fram ”Handlingsplan 
med riktlinjer vid suicidtankar, suicidförsök och suicid” och barn och 
utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för fysisk och 
psykisk hälsa utifrån evidensbaserad verktygslåda. 

Kristianstads Kommun arbetar aktivt på flera olika nivåer, i att höja 
kompetensen och arbeta evidensbaserat på området kring suicid och 
suicidprevention. Det kommunala arbetets utveckling, behöver nu kopplas 
till det övergripande arbete som nu Regionen Skåne har tagit ställning för.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.
Remiss till Omsorgsnämnden 2018-01-26.
Remiss till kommunledningskontoret 2018-01-11.
Kommunfullmäktige 2017-11-21 § 281.
Motion 2017-11-20.
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