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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:50.

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

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

ekonomidirektör
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Carina Pålsson, 
fastighetsstrateg, §§ 63-64

Bengt Olsson, 
förvaltningschef C4 Teknik, 
§§ 63-64

Jenny Moberg Persson, 
planeringsstrateg, § 71

Per Blomberg, 
planeringsstrateg, § 71

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-03-21

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

Hanna Nicander

57-74, 76-80

Ordförande ……………………………………………………………………………………………
Peter Johansson

Justerare ……………………………………………………………………………………………

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 57-74, 76-80

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Datum då
anslaget sätts upp

2019-03-22 Datum då 
anslaget tas ned

2019-04-13

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:50. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Karl Gemfeldt (C)             

                   

                   

                   

                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
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ekonomidirektör 

 Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef  

    

    

    

    

    

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-03-15 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 75 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande …………………………………………………………………………………………… 
 Peter Johansson             

 
Justerare …………………………………………………………………………………………… 
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 75 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2019-03-16 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-04-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 13 mars 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 

2018/1416 1.2.7 

4 Årsredovisning 2018 

Tekniska nämndens beslut 2019-03-14 kommer att läggas i 
kallelsen för Kommunstyrelsen 2019-03-20. 

2019/117 1.4.1 

5 Revidering av budget 2019 2018/42 

6 Uppföljning av styrkort 2018 för strategisk färdplan 2020 2016/1197 

7 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

2019/224 2.5.5 

8 Nya skatteregler 2019 – Konsekvenser för 
badhusprojektet 

2013/380 4.5.2 

9 Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av Hjärtebacke 
konceptförskola 

2019/220 4.5.2 

10 Etablering av paviljonger vid Hammars skola 2019/219 4.5.5 

11 Reservation och försäljning av del av Kristianstad Väggen 
5 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde 

2018/817 4.3.2 

12 Reservation och försäljnnig av del av Kristianstad Horna 
3:12 inom verksamhetsområde norr om Täppetleden 

2018/847 4.3.1 
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Ärenden  

13 Försäljning Flintlåset 3 och Flintlåset 4 2019/116 4.3.3 

14 Förslag på struktur och arbetssätt – Förvaltning och skydd 
av kusten 

2019/226 4.2.1 

15 Detaljplan Öllsjö 56:1 2012/242 

16 Remiss av betänkandet kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) 

2019/56 1.9.1 

17 Grönplan för Kristianstads kommun 2017/219 

18 Trafikplan för Kristianstads kommun 2012/190 1.3.1 

19 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun för 
insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen 

2019/227 1.3.1 

20 Namnbyte för C4 Teknik 2018/899 1.2.1 

21 Ombud till ägarråd för Inera AB 2019/190 1.2.5 

22 Ändring av tid för ägardialoger 2018/917 1.2.1 

23 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut 

2019/221 1.9.3 

24 Val av ledamot till Helgeåns vattenråd 2019/228 1.2.5 

25 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2018/1366 1.2.7 

26 Motion - Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens 
medarbetare som tillfälligt vistas i Rådhus Skåne 

2018/297 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KSAU § 57

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

Beslut
 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Brister i personalsystemet Heromas inloggningsfunktion när 
användaren är utanför kommunens nätverk har konstaterats. 
Tillsvidare är möjligheten att logga in utanför nätverket borttagen.

- Kommunen kommer eventuellt ingå i Länsstyrelsen Skånes projekt 
om krisberedskap.

- Minskade sjuktal inom förskolan.

- Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling 29-30 april i 
Rådhus Skåne om ansökan i miljömål M 5490-17 - tillstånd vatten-
verksamhet vid Pyntens invallningspumpstation med flera.
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KSAU § 58

Årsredovisning 2018
Änr KS 2019/117 1.4.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2018.

 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 
2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun 2018. 

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2018.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 
kommun hade god ekonomisk hushållning för 2018.
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 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 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Årsredovisning 2018.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2018.
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KSAU § 59

Revidering av budget 2019
Änr KS 2018/42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2019 enligt bilaga 1.

 Fastställa investeringsbudgeten 2019 till 1 230,8 mkr varav 964,8 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 266,0 mkr för den taxe-
finansierade verksamheten enligt bilaga 2.

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 
fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet.

För 2019 föreslås att avsatt budgetreserv på 25 mkr fördelas med 18 mkr 
till omsorgsnämnden som kompensation för att det specialdestinerade 
statsbidraget för höjd bemanning upphört från och med 2019, samt med 
7 mkr till finansförvaltningen med anledning av att statsbidraget för ökat 
bostadsbyggande (”byggbonusen”) upphört från och med 2019. Därutöver 
justeras budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag ner med 
7,6 mkr vilket finansieras med minskad budget för delar av pensions-
kostnaderna, 2,6 mkr och genom en ökning av de finansiella intäkterna 
med 5,0 mkr. Med de åtgärderna så blir det budgeterade resultatet 
oförändrat, +25,7 mkr. 
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Investeringsbudgeten föreslås efter revidering fastställas till 1 230,8 mkr 
vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +129,0 mkr.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Justera driftbudget 2019 enligt bilaga 1.

 Fastställa investeringsbudgeten 2019 till 1 230,8 mkr varav 964,8 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 266,0  mkr för den taxefi-
nansierade verksamheten enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Ombudgetering driftbudgeten, bilaga 1.
Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investerings-
budget, bilaga 2.
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KSAU § 60

Uppföljning av styrkort 2018 för strategisk färdplan 
2020
Änr KS 2016/1197

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna uppföljningen av styrkort 2018 för strategisk färdplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2018-03-21 styrkort för strategisk färdplan 
2020. I bilaga redovisas en uppföljning av styrkortet efter 2018.

Uppföljningen är den andra som görs av strategisk färdplan. Det samlade 
intrycket är att kommunen tydligt rör sig i den riktning som färdplanen 
pekat ut. Förbättringsområden finns och ett extra fokus kommer att vara 
på dessa under 2019.

För 2019 har några indikatorer strukits medan andra har tillkommit. Dess-
utom har några indikatorer reviderats.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna uppföljningen av styrkort 2018 för strategisk färdplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Uppföljning av styrkort 2018 för strategisk färdplan.
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KSAU § 61

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat
Änr KS 2019/224 2.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 
den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommun-
invests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade och beslutade i detta ärende 2018-11-13, 
§ 217. Ärendet saknade då beslutssats nummer två i ordning uppifrån 
gällande bekräftelse av att regressavtalet daterat av Kristianstads kommun 
30 juni 2011 alltjämt gäller. Ärendet är nu kompletterat med den besluts-
sats och tas upp på nytt i sin helhet. Samtliga beslutssatser måste 
behandlas och beslutas om vid ett och samma sammanträde för att beslutet 
ska vara giltigt.

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, publikt 
kallat Kommuninvest. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Kristianstads kommun utfärdade sin borgens-
förbindelse 8 december 1994 och har bekräftat den-samma genom beslut 
av Kommunfullmäktige den 13 oktober 2009.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 
den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
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borgen enligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommun-
invests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-01.
Brev från Kommuninvest inklusive bekräftelsehandling 2018-05-30.
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KSAU § 62

Nya skatteregler 2019 – Konsekvenser för badhus-
projektet
Änr KS 2013/380 4.5.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
De nya skatteregler som gäller för företagssektorn sedan 1 januari 2019 
påverkar de kommunala bolagens ekonomi i olika omfattning. Utifrån en 
analys av de nya skattereglernas effekter, gjord av revisionsföretaget E&Y, 
så finns det starka ekonomiska skäl att överväga att låta kommunen ta över 
fortsatt projektering och byggnation av kommunens nya badhus.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Upphäva sitt beslut 2018-04-17 § 190 om att ge Specialfastigheter i 
Kristianstad AB i uppdrag att projektera och uppföra Kristianstads nya 
badhus.

 Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kommunlednings-
kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen projektera och uppföra 
Kristianstads nya badhus.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänstelåtande 2019-01-25.
PM från E&Y 2018-11-07.
PM från kommunjurist och upphandlingschef 2019-01-14.
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KSAU § 63

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av Hjärtebacke 
konceptförskola
Änr KS 2019/220 4.5.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet 

nybyggnad av Hjärtebacke konceptförskola. Investeringsavvikelsen 
beaktas i budgetarbetet för 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Av budget 2019 flerårsplan 2020-2021 framgår att ”Alla fastighets-
investeringar överstigande 5 mkr kräver Kommunstyrelsens igångsätt-
ningstillstånd”. Detta ska göras innan upphandling påbörjas men efter att 
lokalprogram finns framtaget och tekniska nämnden erhållit uppdraget.

Tekniska nämnden begär av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 
projektet nybyggnad av Hjärtebacke konceptförskola.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för projektet nybygg-

nad av Hjärtebacke konceptförskola. Investeringsavvikelsen 
beaktas i budgetarbetet för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-01.
Tekniska nämndens beslut 2019-02-14 § 17.
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C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2019-01-21.
Formulär igångsättningstillstånd 2019-01-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05 § 14.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-20.
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 15.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-24.
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KSAU § 64

Etablering av paviljonger vid Hammars skola
Änr KS 2019/219 4.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

ökade hyreskostnader av paviljonger vid Hammars skola. Finansiering 
genom post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
I Hammar och Hammarslundsområdena finns idag Hammars skola F-6 och 
Viby skola F-6 som båda har svårt att ta emot fler elever. Upptill 400 nya 
bostäder kommer att uppföras i området inom de närmsta åren och för att 
bereda elev-platser till höstterminen 2019 finns behov av fyra klassrum i 
en paviljongetablering vid Hammars skola. Samtidigt förbereds för att 
senare kunna utöka med ytterligare paviljonger så att totalt 100-120 elever 
kan tas emot.

Hyreskostnaden uppgår till 1 158 tkr/år. Barn- och utbildningsförvaltning-
ens etableringskostnad är beräknad till cirka 867 tkr.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

ökade hyreskostnader av paviljonger vid Hammars skola. Finansiering 
genom post för fastighetsförändringar.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-28.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05 § 13.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-20.
Verksamhetsbeskrivning 2018-12-17.
PM C4 Teknik 2018-12-18.
Samverkansprotokoll inklusive riskanalys och ritningar 2018-12-19.
Barnkonsekvensbeskrivning 2018-12-20.
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KSAU § 65

Reservation och försäljning av del av Kristianstad 
Väggen 5 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde
Änr KS 2018/817 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Väggen 5 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Brf Nya Ängamöllans 
Förvaringscenter för en köpeskilling om cirka 3.987.500 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Brf Nya Ängamöllans Förvaringscenter är intresserade av att reservera 
samt förvärva del av fastigheten Kristianstad Väggen 5, inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde. Fastigheten är på ca 14.500 m² och 
säljs till ett markpris om 275 kr/m² vilket ger en köpeskilling för 
fastigheten på cirka 3.987.500 kr.

Nya Ängamöllans Förvaringscenter är ett fastighetsbolag som uppför 
byggnader med lokaler för externa hyresgäster.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta del av fastigheten Kristianstad Väggen 5 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Brf Nya Ängamöllans 
Förvaringscenter för en köpeskilling om cirka 3.987.500 kr.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-13.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 66

Reservation och försäljning av del av Kristianstad 
Horna 3:12 inom verksamhetsområde norr om 
Täppetleden
Änr KS 2018/847 4.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 5.000 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget i verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Infako Fastigheter AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Infako Fastigheter AB är intresserad av att reservera samt förvärva del av 
fastigheten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde beläget 
norr om Täppetleden i Åhus. Markområdet är på cirka 5.000 m² och säljs 
till en köpeskilling om 150 kr/m², vilket ger en köpeskilling på cirka 
750.000 kronor.

Infako Fastigheter AB avser att uppföra industrihall för uthyrning till 
företag eller privatpersoner.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 5.000 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget i verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Infako Fastigheter AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-21.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 67

Försäljning Flintlåset 3 och Flintlåset 4
Änr KS 2019/116 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Flintlåset 3 och Flintlåset 4 

till Trubbaluntans Fastighets AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Trubbaluntans Fastighets AB är intresserad av att förvärva Kristianstad 
Flintlåset 3 och Flintlåset 4 för att bebygga fastigheterna med bostadshus.

Fastigheterna har tidigare varit möjliga att förvärva genom kommunens 
villa-tomtkö. Eftersom intressenter i villatomtkön saknats föreslår kom-
munledningskontoret att fastigheterna säljs till Trubbaluntans Fastighets 
AB, vilket skapar bostäder i Tollarp.

Fastigheterna föreslås säljas till samma pris som i villatomtkön, vilket 
innebär att Flintlåset 3 säljs för 89 025 kronor och Flintlåset 4 säljs för 91 
325 kronor.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Flintlåset 3 och Flintlåset 4 

till Trubbaluntans Fastighets AB.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-12.
Köpekontrakt.
Karta.
Översiktskarta.
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KSAU § 68

Förslag på struktur och arbetssätt – Förvaltning och 
skydd av kusten
Änr KS 2019/226 4.2.1

Beslut
 Ärendet utgår.
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KSAU § 69

Detaljplan Öllsjö 56:1
Änr KS 2012/242

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan Öllsjö 56:11.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi Sverigedemokrater yrkade avslag för antagande av detaljplanen 
gällande Öllsjö 56:1 då vi anser den strider mot rekommendationerna i 
Grönplan för Kristianstad.

Grönplan rekommenderar att ” alla bör ha en park eller annat grönområde 
med rekreativa kvaliteter inom 2-300 meter från bostaden.”

Grönplanen säger också att ”Tillgång till lokalpark och så kallad bostadsnä-
ra natur bör finnas inom 300 meter från bostaden. Området ska vara en 
plats som lämpar sig för fysisk aktivitet, lek, avkoppling, spontana möten 
och samvaro och kan var till exempel en bostadsgård, planlagd parkmark 
eller tätortsnära skog eller öppen mark.”

Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar avslag på 
ärendet.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer Byggnadsnämndens förslag till beslut mot Carl-Henrik 
Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutar enligt Byggnadsnämndens förslag till 
beslut.

Sammanfattning
Planförslagets syfte är att möjliggöra uppförande av parhus/radhus/
kedjehus alternativt friliggande enbostadshus inom den del av fastigheten 
Öllsjö 56:1, som är belägen öster om kvarteret Slungbollen och sträcker sig 
fram till och med Frodes väg. Bostäderna planeras inom den östra delen av 
området, utmed Frodes väg, den västra delen av planområdet behålls som 
grönområde.

Planområdet omfattar cirka 7100 m2 och utgörs till största del av ett 
område som i gällande detaljplan är utlagt som parkmark. Parken har 
tidigare innehållit en lekplats som numera är borttagen. Cirka 1370 m2 
parkmark avses kvarstå och cirka 4000 m2 utgörs av bostadsändamål. 
Resterande yta utgörs av ändamål för gata och teknisk anläggning.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan Öllsjö 56:11.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2019-02-26 § 21.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-14.
Plankarta reviderad 2019-02-14.
Planbeskrivning reviderad 2019-02-14.
Samrådsredogörelse reviderad 2018-10-17.
Granskningsutlåtande 2019-02-14.
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Dagvattenutredning 2018-06-11.
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 2018-05-09.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 70

Remiss av betänkandet kompletteringar till den nya 
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Änr KS 2019/56 1.9.1

Beslut
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2019-02-14.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande betänkandet 
Kompletteringar till den nya Säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).

Avdelningen för skydd och säkerhet i Kristianstads kommun har granskat 
betänkandet och lämnar härmed följande synpunkter:

- Förtydligande avseende ansvaret för säkerhetsskydd i en 
kommunkoncern.

- Förtydligande avseende säkerhetsskyddschefens roll i en 
kommunkoncern.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2019-02-14.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-14.
Kompletteringar till den nya Säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).
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KSAU § 71

Grönplan för Kristianstads kommun
Änr KS 2017/219

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta grönplan för Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Teknisk nämnd tog beslut 2015-02-05 att inleda arbetet med att ta fram en 
grönplan för Kristianstads kommun. 2017-08-30 gav Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en grönplan för 
Kristianstads kommun. Ett förslag till grönplan presenterades för 
Byggnadsnämnden 2017-10-31 som beslutade att skicka ut förslaget på 
remiss. Under perioden 2017-12-19 till 2018-03-15 har förslaget till 
grönaplan varit ute på remiss och 29 skrivelser kom in. Förslag till 
ställningstaganden i grönplanen presenteras i remissammanställningen. 
Utifrån dessa ställningstaganden och översiktsplansstyrgruppens 
synpunkter har ett slutligt förslag till grönplan nu tagits fram för 
godkännande av Byggnadsnämnden för antagande av Kommunstyrelsen.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Anta grönplan för Kristianstads kommun.
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Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2019-02-26 § 23.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-14.
Förslag till grönplan 2019-02-14.
Remissredogörelse Grönplan för Kristianstads kommun 2019-02-14.
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KSAU § 72

Trafikplan för Kristianstads kommun
Änr KS 2012/190 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta trafikplan för Kristianstads kommun.

 Kostnader och tidplan för åtgärderna i åtgärdslistan är underlag som 
ska vara till hjälp i planeringen. Medel för åtgärderna får äskas i 
budgetprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att följande läggs till Byggnadsnämndens förslag till 
beslut:

”Kostnader och tidplan för åtgärderna i åtgärdslistan är underlag som ska 
vara till hjälp i planeringen. Medel för åtgärderna får äskas i budgetprocessen.”

Sammanfattning
Syftet med trafikplanen som har arbetats fram nu är att fastställa åtgärder 
och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i 
trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov 
av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med 
uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna. Trafikpla-
nen var ute på remiss den 5 mars till den 23 april 2018, det kom in 21 
yttranden varav två avstår från att yttra sig och tre utan erinran.

Alla yttranden har sammanfattats i remissredogörelsen och har 
kommenterats.
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Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Anta trafikplan för Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2019-02-26 § 24.
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-14.
Trafikplan för Kristianstads kommun 2019-02-14.
Åtgärdslista till Trafikplan för Kristianstads kommun 2019-02-14.
Remissredogörelse 2019-02-14.
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KSAU § 73

Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen för insatser beslutade jämlikt social-
tjänstlagen
Änr KS 2019/227 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta justerade riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande 
från och med 2019-05-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen föreslår två förändringar i riktlinjen för avgifts-
handläggning. Avrundning (punkt 3) och förändrat avdrag på minimi-
belopp till följd av förändring av TV-avgift (punkt 7.1 och 7.4).

För att förenkla information till och kommunikation med omsorgs-
förvaltningens kunder, föreslår förvaltningen att framräknade avgifter 
enligt gällande riktlinjer avrundas till närmaste hela krontal.

För de förmåner som kunder i vård och omsorgsboende erhåller görs för 
närvarande ett avdrag på minimibeloppet med 10, 5 % av detsamma. Dessa 
förmåner omfattar bland annat radio- och TV-avgift. Riksdagen har beslutat 
att radio- och TV-avgift avskaffas och ersätts av en individuell public 
serviceavgift, som kommer att tas in via skattsedeln. Detta medför att det 
inte längre finns lagstöd för kommunen att minska minimibeloppet med 
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motsvarande kostnadspost. Med anledning av detta föreslås att avdraget 
för förmåner sänks från 10,5 % till 8,4 % av minimibeloppet. Detta i sin tur 
medför intäktsbortfall för förvaltningen som beräknas till 1 150 000 kr.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta justerade riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande 
från och med beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 14.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-25.
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i 
Kristianstads kommun för insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen, 
med föreslagna justeringar.
SFS 2009:283. Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa 
öresbelopp.
SFS 2010:110, 59 kap. 1 § 2 st. 5 p Socialförsäkringsbalk (2010:110).
Meddelande från Socialstyrelsen Nr 6/2018, December 2018. Uppgifter för 
beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019.
SFS 2018:1894, Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Skatteverket, Public serviceavgift.
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KSAU § 74

Namnbyte för C4 Teknik
Änr KS 2018/899 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Tekniska nämndens förvaltning byter namn från C4 Teknik till tekniska 
förvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att Tekniska nämndens förvaltning byter namn från 
C4 Teknik till tekniska förvaltningen.

Sammanfattning
C4 Teknik är Kristianstads kommuns tekniska förvaltning. Ett namn på en 
myndighet bör tydligt spegla vilken verksamhet som myndigheten 
bedriver. Förkortningen och benämningen ”C4” härrör från den danske 
kungen Christian IV. Den används på många olika verksamheter i 
Kristianstad och den frekventa användningen skapar otydlighet och 
förvirring. Namnet C4 Teknik låter även som ett bolagsnamn, vilket 
organisationen inte är. Därför föreslås att namnet C4 Teknik byts till 
”teknik- och serviceförvaltningen” – vilket bättre kommunicerar kommunal 
förvaltning och vilken verksamhet som bedrivs.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Besluta att C4 Teknik byter namn till teknik- och serviceförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-14 § 244.
Tekniska nämndens beslut 2018-08-23 § 69.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-08-10.
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KSAU § 75

Ombud till ägarråd för Inera AB
Änr KS 2019/190 1.2.5

Beslut
 Utse Karl Gemfeldt (C) till ombud för Inera AB:s ägarråd 15 april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att Karl Gemfeldt (C) utses till ombud för Inera AB:s 
ägarråd 15 april 2019.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse ombud för Inera AB:s äggarråd 15 april 
2019.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud till ägarråd för Inera AB 15 april 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-20
Inbjudan till ägarråd för Inera AB, 2019-02-18.
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KSAU § 76

Ändring av tid för ägardialoger
Änr KS 2018/917 1.2.1

Beslut
 Tid för ägardialoger flyttas från 21 oktober till 22 november 2019.

Sammanfattning
Tid för ägardialoger föreslås flyttas från 21 oktober till 22 november 2019.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Tid för ägardialoger flyttas från 21 oktober till 22 november 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-26.
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KSAU § 77

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut
Änr KS 2019/221 1.9.3

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. § 6 f socialtjänst-
lagen (SoL) rapportera ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap § 
1 samt enligt lagen om stöd och service (LSS) § 28 f-g. Från och med 1 juli 
2006 ska det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige 
(statistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
(individbaserade rapporter).

Omsorgsnämnden rapporterar 31decmber 2018, 31 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt SoL: 9 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 22 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 18.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-12-31.
Rapporter ej verkställda beslut enlig LSS 2019-01-16.
Rapporter ej verkställda beslut enlig SoL 2019-01-17.
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KSAU § 78

Val av ledamot till Helgeåns vattenråd
Änr KS 2019/228 1.2.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Välja Helen Persson (S) till ledamot i Helgeåns vattenråd för tiden fram 

till 31 december 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade 2012-08-23 beslut om en gemen-
sam arbetsordning gällande Kristianstad kommuns representation i olika 
vattenrelaterade arbetsgrupper. Enligt arbetsordningen ska Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden lämna förslag till Kommunstyrelsen gällande leda-
möter i de vattenråd som kommunen är engagerad i. Det är nu aktuellt att 
utse en ledamot till Helgeåns vattenråd. Helgeåns vattenråd bildades under 
våren 2012 och sträcker sig över tre län och nio kommuner. Vattenrådet 
omfattar hela Helgeåns avrinningsområde, vilket uppgår till cirka 4 750 ha. 
Angränsande vattenråd utgörs av Österlens Vattenråd i söder och 
Skräbeåns Vattenråd i norr. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Välja Helen Persson (S) till ledamot i Helgeåns vattenråd för tiden fram 

till 31 december 2022.
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-02-28 § 21.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-04.
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KSAU § 79

Redovisning av obesvarade motioner samt 
besvarade och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2018/1366 1.2.7

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 Kommun-
fullmäktige nämligen i april och oktober.

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade 
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.

Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden överlämnar 
förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.

Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden och har inga med-
borgarförslag att redovisa.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

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

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-01.
Förteckning över obesvarade motioner 2019-03-01.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2019-03-01.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2019-03-01.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-01-31 § 10.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-04.
Förteckning över beslutade medborgarförslag i Arbete och välfärds-
nämnden under tiden 2018-01-25 till 2018-08-30, 2018-12-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05 § 11.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-10.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-10.
Byggnadsnämndens beslut 2019-01-29 § 12.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-18.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-07 § 25.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-14.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-14.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-01-24 § 3.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-07.
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 17.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-01-25.
Tekniska nämndens beslut 2019-02-14 § 15.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2019-01-23.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden, 2019-01-25.
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KSAU § 80

Motion - Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens 
medarbetare som tillfälligt vistas i Rådhus Skåne
Änr KS 2018/297

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motion anses besvarad enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M), Eva Wemby (M) och Peter Johansson (M) föreslår i 
motion att flexibla arbetsplatser ska inrättas i något rum eller del av 
Rådhus Skåne för att ge kommunmedarbetare som inte normalt har sin 
placering i rådhuset möjlighet att arbeta även på spilltid mellan möten. I 
förlängningen anser förslagsställarna att denna möjlighet även bör skapas i 
Östra Kommunhuset.

I Rådhus Skåne finns alltid några lediga skrivbord p.g.a. sjukdom, tjänste-
resor eller annan frånvaro, så den som har bjudit in en gäst som vill sitta 
och jobba i Rådhus Skåne eller i Östra kommunhuset kan genom att fråga 
andra medarbetare alltid hitta en ledig plats att erbjuda för stunden. Att ha 
skrivbord som står tomma större delen av tiden är inte möjligt, eftersom 
efterfrågan på arbetsplatser för heltidsanställda är så stor.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motion anses besvarad enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-08.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 52.
Motion 2018-03-07.
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