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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 november 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 Borgensavgifter från och med år 2020 2019/1065 1.2.1 

5 Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt 

extern låneram för kommunkoncernen från och med 2020 

2019/1071 2.5.5 

6 Revidering av reglemente för intern kontroll 2019/1068 1.3.1 

7 Rapport intern kontroll 2019 för 

kommunledningskontoret 

2019/1070 1.5.3 

8 Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, inom 

verksamhetsområde norr om Täppetleden i Åhus 

2019/876 4.3.3 

9 Tilläggsavtal Vä Centrum 2016/328 4.3.2 

10 Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av 

vattenskyddsområden 

2019/994 1.9.1 

11 Idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad 

Kvinnojour 

2019/1088 1.6.3 

12 Taxor för Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde år 2020 

2019/1072 1.3.1 

13 Medborgarförslag - Klassisk musik på gågatorna 2019/447 1.2.2 
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Ärenden  

14 Medborgarförslag - Allmänt förbud mot försäljning och 

användning av fyrverkerier och pyroteknisk  utrustning 

inom tätbebyggt område i kommunen 

2018/44 1.2.2 

15 Medborgarförslag - Förbjud nyårsraketer 2018/75 1.2.2 

16 Medborgarförslag - Nyårsfirande och försäljningsstopp av 

smällare och raketer 

2018/1234 1.2.2 

17 Motion - Utred möjligheten att bygga MC-parkering med 

hjälmbox 

2019/244 1.2.6 

18 Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor 2019/1118 1.3.1 

 

Peter Johansson 

Ordförande 
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KSAU § 230

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

 Kristianstads kommun deltog med representanter i Länsstyrelsen 
Skånes konferens tillsammans mot droger och brott – med fokus på 
barn och unga arrangerat av Länsstyrelsen Skåne 2019-11-07.

 Kommundirektör Christel Jönsson, förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Tommy Danielsson och projektledare 
Karl-Erik Svensson har haft ett möte med Länsförsäkringar om försäk-
ring av fastigheter vid kustnära lägen.

 Information från ledningsgruppen för bredbandsutbyggnad. Målet om 
utbyggnad av bredband till 95 % av kommuninvånarna kommer att 
nås.
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KSAU § 231

Borgensavgifter från och med år 2020
Änr KS 2019/1065 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2020 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2020:

Löptid
 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 %
C4 Energi inklusive dotterbolag samt 
övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 %

 För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram till att 
lånen förfaller eller förnyas.

 Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag.

 Koncernkontokrediter ska hanteras på motsvarande sätt genom att 
bolagens borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt påslag på 
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt EU:s stats-
stödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. Kommunled-
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ningskontoret föreslår att avgiften 2020 lämnas oförändrad det vill säga 
samma nivå som för 2019, på samtliga löptider.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2020 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2020:

Löptid
 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 %
C4 Energi inklusive dotterbolag samt 
övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 %

 För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram till att 
lånen förfaller eller förnyas.

 Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag.

 Koncernkontokrediter ska hanteras på motsvarande sätt genom att 
bolagens borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt påslag på 
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-28.
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KSAU § 232

Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt 
extern låneram för kommunkoncernen från och med 
2020
Änr KS 2019/1071 2.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2020 
fastställs enligt nedanstående tabell.

 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader 
med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Bolag
Borgens-
/låneram

Kristianstads kommunföretag 790,0
AB Kristianstadsbyggen 3 500,0
AB Allön 600,0
Specialfastigheter i Kristianstad AB 270,0
C4 Energi AB 910,0
Kristianstads renhållnings AB 260,0
Kristianstads industribyggnads AB 0,0
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0
Kristianstad Airport AB 1,0
Krinova AB 3,0

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2020 
fastställs till 8 654 mkr.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2020 
fastställs enligt nedanstående tabell.

 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader 
med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Bolag
Borgens-
/låneram

Kristianstads kommunföretag 790,0
AB Kristianstadsbyggen 3 500,0
AB Allön 600,0
Specialfastigheter i Kristianstad AB 270,0
C4 Energi AB 910,0
Kristianstads renhållnings AB 260,0
Kristianstads industribyggnads AB 0,0
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0
Kristianstad Airport AB 1,0
Krinova AB 3,0

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2020 
fastställs till 8 654 mkr.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-30.
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KSAU § 233

Revidering av reglemente för intern kontroll
Änr KS 2019/1068 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för intern kontroll för Kristianstads 
kommun att gälla från och med 2020-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Föreligger ett reviderat internkontrollreglemente för Kristianstads 
kommun som anpassats till innehåll och formuleringar i ny kommunallag 
2017:725. Det nya reglementet omfattar all verksamhet som bedrivs inom 
Kristianstads kommun oavsett i vilken form verksamheten är organiserad.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för intern kontroll för Kristianstads 
kommun att gälla från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-29.
Förslag till reviderat reglemente för intern kontroll för Kristianstads 
kommun och med 2020-01-01.
Gällande reglemente för intern kontroll för Kristianstads kommun 
(KF 2001-12-11 § 138).
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KSAU § 234

Rapport intern kontroll 2019 för kommunlednings-
kontoret
Änr KS 2019/1070 1.5.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mentet för intern kontroll samt i företagspolicyn.

Kommunstyrelsen har också ansvar för att uppdatering av lokala regler för 
intern kontrollarbetet genomförs och att det finns en organisation och en 
plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras inom sitt verksamhets-
område.

Kommunledningskontoret har genomfört uppföljning av kontorets intern 
kontrollplan 2019, innehållande 6 granskningsområden. Intrycket är att 
den interna kontrollen på det hela taget har bedrivits på ett tillfredsställan-
de sätt och att det inte upptäckts något alarmerande. Arbetsformerna för 
intern kontroll är under ständig utveckling. Kontrollmiljön för utvecklings-
arbetet är god. Processinventeringen har kommit långt och arbetet med att 
identifiera kontroller pågår men är långt ifrån färdig.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
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 Godkänna rapport för intern kontroll 2019 för kommunlednings-
kontoret.

 Den samlade bedömningen är att kommunledningskontorets interna 
kontroll 2019 varit standardiserad

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-30.
Årsrapport och självskattning intern kontroll 2019.
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KSAU § 235

Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, 
inom verksamhetsområde norr om Täppetleden i 
Åhus
Änr KS 2019/876 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 2.180 kvm mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i 
Åhus till Härlöv Bygg & Design AB för ett pris av 150 kr/

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Härlöv Bygg & Design 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 2.180 kvm och säljs 
till ett pris av 150 kr/kvm, vilket ger en köpeskilling på cirka 327 000 kr.

Härlöv Bygg & Design AB avser att uppföra ett distributionslager för den 
egna verksamheten.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 2.180 kvm mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i 
Åhus till Härlöv Bygg & Design AB för ett pris av 150 kr/kvm.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-14.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 236

Tilläggsavtal Vä Centrum
Änr KS 2016/328 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Coop har i dialog med Kommunledningskontoret indikerat att man inte 
längre avser utveckla fastigheten Vä 157:11 i enlighet med intentionerna 
vid förvärvet från Kristianstads kommun år 2017. Istället kommer Coop att 
sälja både sitt tidigare fastighetsinnehav och Vä 157:11 till Skåneporten. 
Kommunledningskontoret föreslår därför Kommunstyrelsen att godkänna 
två tillägg till köpekontraktet från år 2017.

Tillägg nr 1 medger att Vä 157:11 bolagiseras genom att den överlåts till CF 
Vä AB. Coop avser därefter överlåta bolaget till Skåneporten.

Tillägg nr 2 förtydligar avtalsrelationen mellan kommunen och Skåneporten. 
Avsikten är att området utvecklas med snabbmatsrestauranger, bensin-
station, rastplatsfunktion och samåkningsparkering.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna tillägg nr 1 till köpekontraktet, som medger att Vä 157:11 

överlåts till CF Vä AB.

 Godkänna tillägg nr 2 till köpekontraktet, som anger förutsättningarna 
för områdets fortsatta utveckling.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2019-10-28.
Tillägg nr 1 till köpekontraktet.
Tillägg nr 2 till köpekontraktet inklusive bilaga A och B.
Översiktskarta.
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KSAU § 237

Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning 
av vattenskyddsområden
Änr KS 2019/994 1.9.1

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

2019-11-07 § 99 till Havs-och vattenmyndigheten.

Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till ny vägledning 
för vattenskyddsområden. Vägledningen har remitterats för yttrande till 
Kristianstads kommun. Bakgrunden är att stora delar av befintliga allmänna 
råd om vattenskyddsområden från 2003 och den vägledande handboken 
från 2011 är inaktuella och därför planeras att upphävas vid årsskiftet 
2019/2020. Områdesskyddet föreslås bli helt och hållet riskbaserat.

Remissmaterialet består av två dokument där det ena ger vägledning kring 
hur paragraferna som berör vattenskyddsområden i miljöbalkens sjunde 
kapitel ska tillämpas och det andra dokumentet ger vägledning kring hur 
inventering och bedömning av risker kan göras. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande i enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

2019-11-07 § 99 till Havs-och vattenmyndigheten.
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-11-07 § 99.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-29.
Havs- och vattenmyndighetens remiss om ny vägledning för inrättande och 
förvaltning av vattenskyddsområden, 2019-10-04.
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KSAU § 238

Idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad 
Kvinnojour
Änr KS 2019/1088 1.6.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avsluta tidigare överenskommelse om årligt föreningsbidrag till 
Kristianstads kvinnojour.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Arbete och välfärdsnämnden tilldelas 533 000 kronor för år 2020 från 
Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning. Därefter ska kostnaden 
inarbetas i budget för 2021 inklusive indexökning i enlighet med de 
ekonomiska åtaganden som förslaget till ett Idéburna Offentliga Partner-
skapet med Kristianstads kvinnojour innebär.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Kristianstads Kvinnojour genom ett 
idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräknas börja 
gälla 1 januari 2020 och reglerar såväl övergripande samverkan som 
samverkan i individärende. Vidare reglerar detta IOP respektive parts 
ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till Kvinnojouren.
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Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Kvinnojouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med hyra för verksamhetens nya lokaler i Kristianstad, 
för närvarande 1 043 000 kr/år. Utöver ersättning för hyra ingår i förslaget 
till IOP ersättning med 170 000 kr/år. Tidigare överenskommelse (enligt 
beslut i Kommunfullmäktige 2013-09-10) om ett årligt föreningsbidrag 
från Kristianstad kommun på 8 kr/kommuninvånare bör därmed avslutas. 
Ny ersättningsnivå till Kvinnojouren innebär en kostnadsökning för Arbete 
och välfärdsnämnden från nuvarande 680 000 kr/år till 1 213 000 kr totalt, 
en ökning med 533 000 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden äskar 
motsvarande ökning av budgetram inkl indexökning för år 2020 och 
framåt.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avsluta tidigare överenskommelse om årligt föreningsbidrag till 
Kristianstads kvinnojour.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Arbete och välfärdsnämnden tilldelas 533 000 kronor för år 2020 från 
Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning. Därefter ska kostnaden 
inarbetas i budget för 2021 inklusive indexökning i enlighet med de 
ekonomiska åtaganden som förslaget till ett Idéburna Offentliga Partner-
skapet med Kristianstads kvinnojour innebär.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-07.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-10-24 § 164.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-10.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 239

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område år 2020
Änr KS 2019/1072 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2020.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår att ärendet återremitteras 
till Kultur- och fritidsnämnden för att snabbutreda hur en ungdomstaxa för 
matcher på konstgräsplaner under vintertid mellan 15 oktober och 15 april 
skulle kunna se ut och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut mot 
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrel-
sens arbetsutskott beslutar enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2020. Försla-
get innehåller, utöver smärre textjusteringar och förtydliganden, några 
ändringar. En taxa för arrangemang på Kristianstads fotbollsarena och i 
ishallen har lagts till, denna följer matchtaxan för seniormatcher. En ny 
taxa för byggdag/rivdag gällande evenemangstranden då inte stranden är 
avstängd för besökare har tillkommit, detta för att öka tillgängligheten. 
Badverksamheten gör om familjebiljett till gruppbiljett, för ökad flexibilitet. 
Taxor för Kulturhuset Barbackas kursverksamhet görs om med pris per 
kurstillfälle beroende på kurstillfällets längd. Kristianstads teater inför en 
taxa för slutna tillställningar. En justering i taxan görs för sammanträden 
med anledning av att utrustning inkluderas i hyran. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2020.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-24 § 90.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-04.
Taxor 2020 (förändringar jämfört med 2019 års taxor är rödmarkerade).
Bilaga taxor 2020.
Barnchecklista Kristianstads kommun.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 240

Medborgarförslag - Klassisk musik på gågatorna
Änr KS 2019/447 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2019-08-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag 

angående att spela klassisk musik på gågatorna i centrum i Kristianstad.

Efter dialog med kultur- och fritidsförvaltningen samt Handelsstaden kan 
frågan sammanfattas enligt följande:

Idén med klassisk musik på gågatorna är positiv, men det är dels en stor 
investering samt att hänsyn behöver tas till de boende. Handelsstaden har 
sagt att de kommer titta vidare på frågan och hanterar även ett förslag 
gällande ”livemusik” i varje hörn. Förslagsställaren är välkommen att ha 
fortsatt kontakt med Handelsstaden.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2019-08-23.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-23.
Möjlighet till yttrande 2019-10-22.
Remiss 2019-06-05
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 145.
Medborgarförslag 2019-04-17.
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KSAU § 241

Medborgarförslag - Allmänt förbud mot försäljning 
och användning av fyrverkerier och pyroteknisk 
utrustning inom tätbebyggt område i kommunen
Änr KS 2018/44 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
lämnade 2018-01-03 in ett medborgarförslag gällande allmänt 

förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och pyroteknisk 
utrustning inom tättbebyggt område i Kristianstads kommun. 

Kommunledningskontoret anser att de av Kommunfullmäktige antagna 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, 1995-11-21 
§ 263 att gälla fr o m 1995-12-05. Reviderad 2015-06-17 § 146 att gälla from 
2015-06-18, styr användningen av pyrotekniska varor.

Det åligger ordningsmakten att tillse att de allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna för Kristianstads kommun åtlyds.

Kommunledningskontoret bedömer inte att det är aktuellt med en 
revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads 
kommun vad gäller användning av pyrotekniska varor, då det ej föreligger 
något nationellt totalförbud gällande användning av pyrotekniska varor.
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Ett juridiskt underlag, PM om fyrverkerier 2019-10-14 biläggs ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-08.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-08.
Juridiskt underlag för beslut, PM om fyrverkerier 2019-10-14.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13.
Medborgarförslag 2018-01-03.
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KSAU § 242

Medborgarförslag - Förbjud nyårsraketer
Änr KS 2018/75 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, lämnade 2018-01-18 in ett medborgarför-

slag gällande förbud mot nyårsfyrverkeri, med motiveringen nyårsfyrver-
keri bör förbjudas av många olika skäl.

Kommunledningskontoret anser att de av Kommunfullmäktige antagna 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, 1995-11-21 
§ 263 att gälla fr o m 1995-12-05. Reviderad 2015-06-17 § 146 att gälla from 
2015-06-18, styr användningen av pyrotekniska varor.

Det åligger ordningsmakten att tillse att de allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna för Kristianstads kommun åtlyds.

Kommunledningskontoret bedömer inte att det är aktuellt med en revide-
ring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun vad 
gäller användning av pyrotekniska varor, då det ej föreligger något natio-
nellt totalförbud gällande användning av pyrotekniska varor.

Ett juridiskt underlag, PM om fyrverkerier 2019-10-14, biläggs ärendet.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-08.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-08.
Juridiskt underlag för beslut, PM om fyrverkerier 2019-10-14.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 54.
Medborgarförslag 2018-01-18.
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KSAU § 243

Medborgarförslag - Nyårsfirande och försäljnings-
stopp av smällare och raketer
Änr KS 2018/1234 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Färlöv, lämnade 2018-11-20 in ett medborgarförslag gällande 

nyårsfirande och försäljningsstopp av smällare och raketer. 

Kommunledningskontoret anser att de av Kommunfullmäktige antagna 
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, 
1995-11-21 § 263 att gälla fr o m 1995-12-05. Reviderad 2015-06-17 § 146 
att gälla from 2015-06-18, styr användningen av pyrotekniska varor.

Det åligger ordningsmakten att tillse att de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Kristianstads kommun åtlyds.

Kommunledningskontoret bedömer inte att det är aktuellt med en revide-
ring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun vad 
gäller användning av pyrotekniska varor, då det ej föreligger något natio-
nellt totalförbud gällande användning av pyrotekniska varor.

Ett juridiskt underlag, PM om fyrverkerier 2018-11-29, biläggs ärendet.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget genom kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2019-10-14.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-14.
Juridiskt underlag för beslut, PM om fyrverkerier 2019-10-14.
Remiss 2019-02-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 311.
Medborgarförslag 2018-11-20.
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KSAU § 244

Motion - Utred möjligheten att bygga MC-parkering 
med hjälmbox
Änr KS 2019/244 1.2.6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Anders Nilsson (SD) föreslår i en motion att Tekniska Nämnden ges i upp-
drag att utreda möjligheten om att bygga speciella parkeringar för motor-
cyklar med förvaringsbox samt beräkna kostnaden för det.

Tekniska nämnden föreslår att motionen bifalls vilket innebär att nämnden 
ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringar för motorcyklar 
med förvaringsbox samt beräkna kostnaden för det.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla motionen.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-10-24 § 96.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-30.
Remiss 2019-04-06.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-12 § 76.
Motion 2019-03-04.
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KSAU § 245

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor
Änr KS 2019/1118 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa förslag till revidering av taxor för Miljö- och hälsoskydds-
nämndens prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet enligt bilagor 
att gälla från och med 2019-12-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 
i kraft, då bl.a.  nuvarande kontrollförordning (EG) 882/2004 upphävs. 
Taxan behöver revideras, så att den hänvisar till rätt regelverk. Detta är en 
förutsättning för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna ta betalt 
för livsmedelskontrollen även efter den 14 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa förslag till revidering av taxor för Miljö- och hälsoskydds-
nämndens prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet enligt bilagor 
att gälla från och med 2019-12-14.
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-11-07 § 106.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-24.
Inledande bestämmelser till Kristianstads kommuns taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet.
Taxa inom livsmedelslagens område.
Gällande taxa inom livsmedelslagens område.
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