
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:00, 11:30-12:00.

Beslutande Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)

          

Tjänstgörande 
ersättare

Christina Borglund (KD) 
istället för Peter Johansson 
(M)

          

               
               
               

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

ekonomidirektör

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Christer Nilsson (M), vice 
ordförande, AB 
Kristianstadsbyggen, § 1

Henrik Strand, VD AB 
Kristianstadsbyggen, § 1

Karl-Henrik Persson, bygg- & 
inköpschef, AB 
Kristianstadsbyggen, § 1

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, §§ 2-6

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-01-23

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

Hanna Nicander

1-6, 12-19

Ordförande ...............................................................................................................................
Karl Gemfeldt

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

Anders Tell

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 1-6, 12-19

Sammanträdesdatum 2019-01-09

Datum då
anslaget sätts upp

2019-01-24 Datum då 
anslaget tas ned

2019-02-15

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310 kl. 10:00-11:00, 11:30-12:00. 

 
Beslutande Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

              

                   

    

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Christina Borglund (KD) 
istället för Peter Johansson 
(M) 

            

                   

                   
                   
                   

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

ekonomidirektör 

 Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, §§ 7-9 

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-01-09 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 7-11 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Karl Gemfeldt   

 
Justerare  ............................................................................................................................    
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 7-11 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2019-01-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-01-31 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 9 januari 2019 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

11:30-12:00 AB Kristianstadsbyggen om Östermalms park 

2018/1416 1.2.7 

4 Reservation samt försäljning av del av Hängrännan 1 inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde 

2018/819 4.3.3 

5 Reservation samt försäljning av del av Ränndalen 1 inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde 

2018/939 4.3.3 

6 Reservation och försäljning av del av Väggen 5 inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde 

2013/308 4.3.3 

7 Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden I Åhus 

2017/985 4.3.3 

8 Solcellspark 2018/1388 4.3.2 

9 Yttrande tillhörande utställninghandling detaljplan för  
Öllsjö 56:1, del av 

2012/242 

10 Granskningsyttrande avseende detaljplan för Eken 1, 
Näsby f d kyrka i Kristianstad BN 16-1288 

2018/927 4.2.2 

11 Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan, del av 
Horna 3:12, norr om Vannebergaområdet i Åhus 

2018/908 4.2.2 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

12 Granskningsyttrande av vägplan för ombyggnad av väg 19 
delen förbi Kristianstad, Busshållplats Vinnö Gyllingvägen 

2018/1249 4.9.1 

13 Granskningsyttrande av vägplan för ombyggnad av Väg 
118 delen Hammar-Bjärlöv busshållplats Torsebro 
Färlövsvägen 

2018/1250 4.9.1 

14 Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i 
Kristianstads kommun 

2018/241 

15 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 

2015/693 

16 Biblioteksplan för Kristianstad kommun 2019-2022 2018/1420 1.3.1 

17 Reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
Kristianstads kommun enligt 1%-regeln 

2018/1253 1.3.1 

18 Nominering av förtroendevalda till klimatkommunernas 
styrelse 

2018/1380 1.2.5 

19 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2018/1421 1.9.3 

20 Ändring av sammanträdestid för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2018/917 1.2.1 

21 Motion - Polisanmäl ensamkommande barn  med 
uppskriven ålder för bidragsbrott 

2017/948 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 1

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Fyrverkerisituationen under nyår.

- Utredning om eventuellt samarbete inom renhållning mellan 
kommunerna Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby.

- Annonsavtal med Kristianstadsbladet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 2

Reservation samt försäljning av del av Hängrännan 1 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde
Änr KS 2018/819 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Hängrännan 1 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpeskilling om 
275 kr/m² till 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 är intresserad av att reservera och förvärva 

1.050 m² mark av fastigheten Kristianstad Hängrännan 1 inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområdet. Köpeskillingen för marken är på 
275 kr/m².

 planerar att bilda bolaget  FBV Bil & Verkstad som avser att uppföra 
en byggnad för bilverkstad och viss försäljning av bilar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Hängrännan 1 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpeskilling om 
275 kr/m² till 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-11.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 3

Reservation samt försäljning av del av Ränndalen 1 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde
Änr KS 2018/939 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpeskilling om 
350 kr/m² till A-team Kristianstad AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
A-team Kristianstad AB är intresserad av att reservera och förvärva cirka 
6.000 m² mark av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 inom Nya Änga-
möllans verksamhetsområdet. Köpeskillingen för marken är 350 kr/m² 
vilket ger en köpeskilling på ca 2.100.000 kronor.

A-team Kristianstad AB planerar att anlägga en industrihall för försäljning 
av sten till offentlig och privat verksamhet. 

Sammanställning över förhållandet inom Nya Ängamöllans verksamhets-
området redovisas nedan.

Verksamhetsmark, totalt 327.325 m²

Såld 97.066 m²

Reserverad 43.000 m²
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

13%

30%57%

Pågående reservation

Såld mark

Ledig mark

Verksamhetsmark inom Nya Ängamöllan

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för en köpeskilling om 
350 kr/m² till A-team Kristianstad AB.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 4

Reservation och försäljning av del av Väggen 5 inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde
Änr KS 2013/308 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 13.320 m² mark av del av fastigheten 

Kristianstad Väggen 5 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
Liftforum Eurotrade AB för en köpeskilling om 275 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Liftforum Eurotrade AB är intresserad av att reservera samt förvärva del av 
fastigheten Kristianstad Väggen 5, inom Nya Ängamöllans verksamhets-
område. Markområdet är på ca 13.320 m² och säljs till en köpeskilling om 
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på ca 3.663.000 kronor.

Liftforum hyr ut och leasar bygg- och anläggningsmaskiner. Företaget 
planerar att utöka befintlig verksamhet på intilliggande fastighet med att 
bygga ut med ytterligare verksamhetshall.

Sammanställning över förhållandet inom Nya Ängamöllans verksamhets-
området redovisas nedan.

Verksamhetsmark, totalt 327.325 m²

Såld 97.066 m²

Reserverad 37.000 m²
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

11%

30%
59%

Pågående reservation

Såld mark

Ledig mark

Verksamhetsmark inom Nya Ängamöllan

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 13.320 m² mark av del av fastigheten 

Kristianstad Väggen 5 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
Liftforum Eurotrade AB för en köpeskilling om 275 kr/m².

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 5

Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, 
inom verksamhetsområde norr om Täppetleden i 
Åhus
Änr KS 2017/985 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 5.100 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden 
i Åhus till BGM-Bygg AB för en köpeskilling om 150 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
BGM-Bygg AB är intresserad av att reservera samt förvärva del av fastighe-
ten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde beläget norr om 
Täppetleden i Åhus. Markområdet är på cirka 5.100 m² och säljs till en 
köpeskilling om 150 kr/m², vilket ger en köpeskilling på cirka 765.000 
kronor.

BGM-Bygg AB avser att uppföra en byggnad för den egna verksamheten 
bestå-ende av utförande av olika typer av byggtjänster.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 5.100 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden 
i Åhus till BGM-Bygg AB för en köpeskilling om 150 kr/m².
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 6

Solcellspark
Änr KS 2018/1388 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningsavtal med C4 Energi avseende arrende-

upplåtelse för solcellsanläggning vid trafikplats Kristianstad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret för på initiativ från C4 Energi en diskussion med 
bolaget avseende upplåtelse av mark för bildande av en solcellsanläggning 
för elkraftproduktion inom kommunens mark vid trafikplats Kristianstad.

C4 Energi har ansökt om solcellsbidrag från Naturvårdsverket via Länssty-
relsen, som har begärt kompletterande handlingar som visar att bolaget 
har rätt att uppföra de tänkta anläggningarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningsavtal med C4 Energi avseende arrende-

upplåtelse för solcellsanläggning vid trafikplats Kristianstad.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Markanvisningsavtal med översiktskarta i Bilaga A.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 7

Yttrande tillhörande utställningshandling detaljplan 
för Öllsjö 56:1, del av
Änr KS 2012/242

Beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot utställningshandlingen 

gällande för detaljplan Öllsjö 56:1, del av, BN 12-7847.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar inte i beslutet

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Behov föreligger om planändring med syfte att möjliggöra förtätning med 
parhus/radhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus. Kvarters-
marken utgör cirka 4000kvm. Markanvändningen inom området är idag 
parkmark, tidigare fanns det inom området en anlagd lekplats vilken är 
borttagen sedan ett antal år tillbaka i samband med att ”lekplats för alla” 
anlades i närområdet. Antagandet av detaljplanen för området har tidigare 
antagits av fullmäktige men upphävdes bl.a. av länsstyrelsen p.g.a. formalia 
fel. Det kommer vara kommunalt huvudmannaskap inom planen samt VA-
verksamhetsområde.

Området ligger strategiskt till med god tillgänglighet till gatustrukturen, 
god kollektivtrafik, närhet till förskola och skola.  
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot utställningshandlingen gäl-

lande för detaljplan Öllsjö 56:1, del av, BN 12-7847.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-11.
Detaljplan med tillhörande beskrivning.
Översiktskarta.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 8

Granskningsyttrande avseende detaljplan för Eken 1, 
Näsby f d kyrka i Kristianstad BN 16-1288
Änr KS 2018/927 4.2.2

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2019-01-02.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för granskning 
2018-11-27.

Detaljplanen ska möjliggöra att före detta Näsby kyrka och församlingshem 
kan få nya passande användningssätt efter att fastigheten har sålts för 
privat bruk.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med samrådsyttrande 2018-10-17 
§219 att inte tillstyrka detaljplanen med hänsyn till trafiksituationen vid 
området. Ombyggnad av korsningen pågår för att skapa en bättre trafiksi-
tuation i korsningen. Näsbychaussén kommer att bli huvudled och viss 
nivåskillnad kommer att skapas.

Granskningshandlingen är justerad från samrådshandlingen genom att in- 
och utfart till fastigheten ska ske via två specifika sträckningar mot Tegel-
bruksvägen. 

Kommunledningskontoret ska enligt planhandlingen undersöka förutsätt-
ningarna för att upprätta ett exploateringsavtal, här avtalet, mellan kom-
munen och fastighetsägaren till Eken 1 som innebär att Eken 1 bekostar 
staket, pollare mm för de sträckor där utfartsförbud föreslås. Avtalet ska 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

även reglera standard och utförande på anläggningarna. Exploateringsavta-
let ska vara beslutat av kommunstyrelsen innan denna detaljplan går fram 
för antagande.

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

2019-01-02.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-02.
Översiktskarta.
Detaljplan.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 9

Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan, 
del av Horna 3:12, norr om Vannebergaområdet i 
Åhus
Änr KS 2018/908 4.2.2

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2019-01-02.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för samråd 
2018-10-30. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att på ett effektivare sätt tillvarata 
planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möte de 
behov av verksamhetsmark som finns idag.

Byggnadsnämnden har bedömt att exploateringsgraden kan ökas till 60% 
vilket kommunledningskontoret anser vara positivt.

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot detaljplanen.

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

2019-01-02.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-02.
Översiktskarta.
Detaljplan.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 10

Granskningsyttrande av vägplan för ombyggnad av 
väg 19 delen förbi Kristianstad, Busshållplats Vinnö 
Gyllingvägen
Änr KS 2018/1249 4.9.1

Beslut
 Godkänna kommunledningskontorets yttrande 2018-12-17.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för ombygg-
nad och tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid väg 19, Gyllingvägen 
Vinnö. Föreslagna åtgärder kräver fastställd vägplan.

Granskningssynpunkter har samordnats med miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen och C4 Teknik.

Avståndet mellan hållplatslägen är cirka 150 m. Det framgår inte av hand-
lingarna om det finns cykelställ vid hållplatsen. Ordentliga gång- och cykel-
vägar bör finnas mellan hållplatslägen och säker överfart/övergång över 
väg 19.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Godkänna kommunledningskontorets yttrande 2018-12-17.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-17.
Kungörelse om granskning 2018-11-21.
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KSAU § 11

Granskningsyttrande av vägplan för ombyggnad av 
Väg 118 delen Hammar-Bjärlöv busshållplats Tor-
sebro Färlövsvägen
Änr KS 2018/1250 4.9.1

Beslut
 Godkänna kommunledningskontorets yttrande 2018-12-17.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikverket Region Syd har upprättat förslag till vägplan för ombyggnad 
och tillgänglighetsanpassning av hållplatsen Torsebro Färlövsvägen. Före-
slagna åtgärder kräver fastställd vägplan.

Granskningsynpunkter är samordnade med miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen och C4 Teknik.

I text finns omnämnd en refug för att resenärer säkert ska ta sig över 
vägen. Refugen finns inte med på tillhörande ritningar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Godkänna kommunledningskontorets yttrande 2018-12-17.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-17.
Kungörelse om granskning 2018-11-21.
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KSAU § 12

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i 
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/241

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 

kommun 2019 att gälla från och med 2019-02-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
I den reviderade genomförandestrategin för barnkonvention som 
Kommunstyrelsen antog 2018-08-29 konstateras att ett antal aktiviteter 
bör genomföras så att kommunen kan säkerställa att konventionens 
artiklar följs och att ett barnperspektiv genomsyrar kommunens samtliga 
verksamheter. Det övergripande målet för handlingsplanen är att skapa en 
struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och lång-
siktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga 
i frågor som berör dem. Handlingsplanen fastställer sju aktiviteter 
kopplade till följande delmål: 

1 Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess 
tillämpning.

2 Barn är delaktiga i beslut som berör dem.
3 Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anta handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 

kommun 2019 att gälla från och med 2019-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-03.
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2019.
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KSAU § 13

Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare
Änr KS 2015/693

Beslut
 Skicka ärendet på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser 

med sista svarsdatum 2019-02-26.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska inför varje ny mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privat utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och 
riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. Kommunfullmäktige antog ett program 
för föregående mandatperiod där samtliga nämnder, efter remissrunda, 
godkände programmet. Kommunledningskontoret rekommenderar att 
även bolagen omfattas av det program som redan finns framtaget för 
uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare inför 
mandatperioden 2018-2022 och att det reviderade programmet skickas på 
remiss till kommunens nämnder och bolag för yttrande.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Skicka ärendet på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser 

med sista svarsdatum 2019-02-26.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-20.
Utkast reviderat Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare.
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KSAU § 14

Biblioteksplan för Kristianstad kommun 2019-2022
Änr KS 2018/1420 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta Biblioteksplan för 2019-2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
gemensamt arbetat fram förslag till biblioteksplan för 2019-2022. I biblio-
tekslagen står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet. Syftet med Kristianstads kommuns biblioteksplan 
2019-2022 är att stärka den kommunala biblioteksverksamheten genom 
att ge en struktur och inriktning för de viktigaste utvecklingsområdena. 
Planen ska vara tillgänglig för kommunens medborgare och tydliggöra folk- 
och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan biblioteken gör att de 
kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att kommuninvå-
narna får bästa möjliga biblioteksservice.

Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden:

- kultur och upplevelser

- litteratur och läsning

- digitalisering och informationskunnighet

- mångfald och tillgänglighet 
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För varje område finns mål och strategier beskrivna.

Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämndens 
förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta Biblioteksplan för 2019-2022.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-06 § 110.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 116.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 76.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-09.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-09.
Biblioteksplan för Kristianstads kommun 2019-2022.
Bibliotekslagen SFS nr 2013:801.
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KSAU § 15

Reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
Kristianstads kommun enligt 1%-regeln
Änr KS 2018/1253 1.3.1

Beslut
 Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare 

förtydliganden i riktlinjen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunlednings-
kontoret för ytterligare förtydliganden i riktlinjen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen, C4 Teknik, kommunledningskontoret och 
Kristianstads konsthall har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln. Förslaget innebär att det vid 
all ny-, om- eller tillbyggnad av publika byggnader och deras miljöer där 
kommunen står som byggherre avsätts 1% av den beräknade kostnads-
kalkylen (exklusive moms) för konstnärlig gestaltning. 1%-regeln omfattar 
även investeringar i park- och stadsmiljöprojekt.  1%-regeln omfattar inte 
löpande åtgärder med årligt anslag i investeringsbudgeten. 

Det reviderade förslaget är en vidareutveckling av nuvarande riktlinjer, där 
en viktig förändring är att projekt i investeringsbudgeten föreslås skapa en 
samlad pott. Utifrån denna pott beslutas vilka byggprojekt eller miljöer 
som skall prioriteras för konstnärlig gestaltning. Med nuvarande riktlinjer 
genererar varje byggprojekt med budget överstigande 10 miljoner kronor 
ett utrymme för konstnärlig gestaltning kopplat till just det byggprojektet. 
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Denna avgränsning tas bort, liksom begränsningen att 1%-regeln endast 
gäller projekt över 10 miljoner kronor. Förslaget till ändring innebär en 
flexibilitet och möjlighet till att kraftsamla kring några byggprojekt eller 
miljöer.

De reviderade riktlinjerna innebär också att det i den totala summan för 
konstnärlig gestaltning avsätts medel för skötsel och underhåll av såväl 
befintlig, äldre konst som nya konstinvesteringar. 

Redovisning av det samlade anslaget för konstnärlig gestaltning sker i 
samband med bokslutet.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Kristianstads 

kommun enligt 1%-regeln.

 Riktlinjerna gäller från den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Reviderade riktlinjer konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 2018-12-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11 § 269.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-10-25 § 92.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-09-17.
Förslag reviderade riktlinjer konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln.
Gällande riktlinjer, beslutade i Kommunstyrelsen 2008-08-13.
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KSAU § 16

Nominering av förtroendevalda till klimatkommunernas 
styrelse
Änr KS 2018/1380 1.2.5

Beslut
 Nominera Peter Johansson (M) till klimatkommunernas styrelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordförande föreslår att Peter Johansson (M) nomineras till klimatkommu-
nernas styrelse.

Sammanfattning
Kristianstads kommun beslutade 2008-10-15 att ingå som medlem i Kli-
matkommunerna.

Nominering av kandidater till styrelsen för klimatkommunerna, ska vara 
valberedningen tillhanda senast 2019-02-27.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Nominera förtroendevalda till klimatkommunernas styrelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-03.
Nominera till Klimatkommunernas styrelse, 2018-12-11.
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KSAU § 17

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut
Änr KS 2018/1421 1.9.3

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 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 social-
nämnden före 2018-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 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 2018-11-29 § 183.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-26.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2018-10-26.
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KSAU § 18

Ändring av sammanträdestid för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Änr KS 2018/917 1.2.1

Beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 maj flyttas till 10 

maj kl. 10:00-12:00.

Sammanfattning
Kristianstads kommun kommer att stå värd för nordiskt vänortsmöte 8-9 
maj 2019. Med anledning av det föreslås att Kommunstyrelsens arbets-
utskotts sammanträde 8 maj flyttas till 10 maj kl. 10:00-12:00.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 8 maj flyttas till 10 

maj kl. 10:00-12:00.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-03.
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KSAU § 19

Motion - Polisanmäl ensamkommande barn med 
uppskriven ålder för bidragsbrott
Änr KS 2017/948

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Arbete och välfärdsnämndens förslag till beslut mot 
Carl-Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Arbete och välfärds-
nämndens förslag till beslut.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat en motion om att 
ensamkommande ungdomar som uppgett fel ålder innebär stora extrakost-
nader för kommunen och de ska polisanmälas för bidragsbrott samt att 
bidrag som utbetalts på felaktig grund ska återkrävas.
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Motionen har remitterats till Arbete och välfärdsnämnden för yttrande.

Enskild kan dömas till brott mot bidragsbrottslagen om hen med uppsåt 
gett felaktiga uppgifter som grund för att få bidrag och ersättning från t.ex. 
kommuner, Försäkringskassan eller Migrationsverket. Enbart den myndig-
het som i sin myndighetsutövning fattar beslut om en enskilds ålder kan, 
om den fattat felaktigt beslut på grund av osanna uppgifter från den 
enskilde, vidta åtgärder mot den samma. Myndigheter är skyldiga att 
anmäla till polis eller åklagare om de misstänker att någon begått brott 
enligt bidragsbrottslagen och begär även regelmässigt tillbaka felaktigt 
utbetalade pengar.

Fastställande av ålder av ensamkommande görs inte av kommunen utan av 
Migrationsverket. Ensamkommande som anvisas till kommunen från 
Migrationsverket har alltid ett personnummer med första sex siffror, 
födelsedatum. Om kommunen misstänker att den angivna åldern inte 
stämmer kan kommunen begära omprövning av Migrationsverkets 
anvisningsbeslut. Migrationsverket kan då fatta ett beslut om att upphäva 
anvisningen utifrån att individen inte är att anse som minderårig.

När kommunen erhåller beslut om att en ensamkommande ungdom 
skrivits upp i ålder avslutas den kommunala insatsen och personen åter 
anvisas till Migrationsverket. Fram till Migrationsverkets omprövning är 
ungdomen att betrakta som minderårig.

Ensamkommande ungdomar erhåller insatser i form av boende (kost, logi 
och omvårdnad) samt god man och vid behov andra stödinsatser men det 
utgår inget ekonomiskt bidrag som kan anses återkrävningsbart enligt 
Bidragsbrottslagen. 

Arbete och välfärdsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.
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Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-11-29 § 184.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-12.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 231.
Motion 2017-09-12.
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