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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-10:15.

Beslutande Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Pierre Månsson (L)

Tjänstgörande 
ersättare

Christina Borglund (KD) 
istället för Karl Gemfeldt (C)

Dan Berger (S) istället för 
Anders Tell (S)

Dick Nystrand (SD) istället för 
Carl-Henrik Nilsson (SD)

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare

 praoelev  praoelev

Utses att justera Katarina Honoré

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-10-09

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

Hanna Nicander

196-200

Ordförande ...............................................................................................................................
Peter Johansson

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

Katarina Honoré

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-09

Datum då
anslaget sätts upp

2019-10-10 Datum då 
anslaget tas ned

2019-11-01

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................
Hanna Nicander

Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 
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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 9 oktober 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 Reservera och försälja Livius 1 2019/88 4.3.3 

5 Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för 

Saxen 11 i Tollarp - BN 19-0713 

2019/886 4.2.2 

6 Ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet 2015/1077 

7 Klimatredovisning 2019 2019/781 6.3.1 

 

Peter Johansson 

Ordförande 
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KSAU § 196

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Två praoelever följer Christel Jönsson och andra medarbetare på 
kommunledningskontoret denna vecka.

- Upphandling av fiberutbyggnad.

- Kommunförbundet Skånes upphandling av telefonitjänster.

- Beviljad projektansökan via Skåne Nordost i samarbete med 
Jönköpings universitet för ett innovationsprojekt om att stärka 
kommunernas kunskap om innovativt tänkande.
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KSAU § 197

Reservera och försälja Livius 1
Änr KS 2019/88 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Livius 1 (3412 kvm) för 

en köpeskilling om 275 kr/kvm till Småland Padel Society AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Småland Padel Society AB är intresserad av att reservera och förvärva 
fastigheten Livius 1 i Vä. Priset för marken är 275 kr/kvm.

Småland Padel Sociey AB planerar att anlägga en padelhall på platsen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Livius 1 (3412 kvm) för 

en köpeskilling om 275 kr/kvm till Småland Padel Society AB.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-20.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 198

Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för 
Saxen 11 i Tollarp - BN 19-0713
Änr KS 2019/886 4.2.2

Beslut
 Avge samrådsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-09-24.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har gett Kommunledningskontoret möjlighet att avge 
samrådsyttrande över rubricerad ändring av detaljplan.

Planområdet är fastigheten Saxen 11 vid Tollarps storgata, och omfattar 
cirka 1750 kvm. Fastighetsägaren Brinova Kristianstad 4 AB har ansökt om 
planuppdrag med syftet att ändra detaljplanen och möjliggöra flerbostads-
hus i det f.d. sparbankshuset. Befintlig plan medger endast 2 bostäder per 
fastighet och genom att ta bort denna bestämmelse möjliggörs en mer 
flexibel användning. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är 
förenligt med gällande översiktsplan.

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge samrådsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-09-24.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-09-25.
Översiktskarta.
Detaljplan för Saxen 11, samrådshandlingar.
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KSAU § 199

Ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten 
och havet
Änr KS 2015/1077 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19 att Kristianstad kommuns 
översiktsplan 2013 till stora delar är aktuell men att kust- och havsområ-
det ska aktualiseras genom ändring av översiktsplanen. Ändring av över-
siktsplanen innebär att programmet Det växer längs kusten (KF 
2009-02-10)ersätts.

Syftet med arbetet är att ange kommunens viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen inom planområdet. Målet är en fortsatt hållbar ut-
veckling i området med strategier att hantera kommande utmaningar.

Kust och havsplanen har varit ute på en andra granskning 2019-03-13 till 
och med 2019-05-05, sammanlagt har det inkommit tio yttrande varav sex 
med erinran eller andra synpunkter.

l ett granskningsutlåtande redovisas hur planförslaget justerats för att 
möta inkomna synpunkter, även de synpunkter som ej tillmötesgåtts i 
föreslagen planhandling redovisas.
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Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-24 § 145.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-13.
Kust- och havsplan planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning.
Karta – Planeringsförutsättningar.
Karta – Riksintressen.
Karta – markanvändning.
Karta – Havsanvändning.
Granskningsutlåtande 2019-09-13.
Erosionsutredning Kristianstad januari 2018.
Kartläggning av verksamheter med risk för spridning av föroreningar 2016.
Klimateffekter- Natur- och kulturmiljöer 2015.
Kustskyddsstrategier för Kristianstads kommun november 2018.
Zonering för gemensam havsplanering i västra Hanöbukten november 
2015.
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KSAU § 200

Klimatredovisning 2019
Änr KS 2019/781 6.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder 

godkänns.

Deltar inte i beslutet

Annelie Fälth Simonsson (SD) och Dick Nystrand (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns Klimat- och energistrategi (KF 2018-01-16) har 
följts upp. Avstämning har gjorts mot uppställda mål och samtliga åtgärder 
i handlingsplanen har följts upp. 

För att uppnå lokala, nationella och internationella klimatmål måste växt-
husgasutsläppen minska inom alla sektorer. Trots behovet av ett brett 
perspektiv finns det skäl att peka ut specifika områden där riktade 
satsningar kan leda till stora utsläppsminskningar och samtidigt bidra till 
andra samhällsvinster. 

Särskilda insatser bör göras för att minska personbilstrafiken, framförallt i 
de större tätorterna. En ökad andel hållbart resande (gång, cykel, kollek-
tivt) bidrar till bättre folkhälsa och kan frigöra ytor för bebyggelse och 
grönområden.

Utökade satsningar på lokal produktion av förnybar energi såsom vind-
kraft, solkraft och biogas ökar självförsörjandet, minskar förluster vid 
långväga energitransporter och säkerställer en trygg energitillförsel i 
framtiden.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder 

godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-12.
Klimatredovisning 2019.


	Protokoll förstasida
	Dagordning
	§ 196 
Informationer
	§ 197 
Reservera och försälja Livius 1 
	§ 198 
Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för Saxen 11 i Tollarp - BN 19-0713
	Sida 1
	Sida 2

	§ 199 
Ändring av översiktsplan 2013 avseende kusten och havet
	Sida 1
	Sida 2

	§ 200 
Klimatredovisning 2019
	Sida 1
	Sida 2




