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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08

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

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

          

Tjänstgörande 
ersättare

Camilla Palm (M) istället för 
Katarina Honoré (S)           

               
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör, §§ 1-4

Eva-Marie Hagström, 
utvecklingschef, § 1

Maria Asklund, 
planeringsstrateg, § 1           

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2020-01-08

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

Hanna Nicander

1-7

Ordförande ...............................................................................................................................
Pierre Månsson

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

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-01-08

Datum då
anslaget sätts upp

2020-01-09 Datum då 
anslaget tas ned

2020-01-31

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 8 januari 2020 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:30 Förändring i lag om eget boende 

2019/1244 1.2.7 

4 Revidering av investeringsbudget 2020 2018/1402 1.4.1 

5 Tilläggsavtal försäljning av Näsby 35:66 2017/397 4.3.3 

6 Granskningsyttrande avseende detaljplan för Saxen 11 i 
Tollarp - BN 19-0713 

2019/886 4.2.2 

7 Utveckling av stadsdelen Näsby 2019/1077 1.2.1 

8 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för kommunlednings-
kontoret 2019 

2019/1278 2.8.2 

9 Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida 

2018/174 1.2.2 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 1

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Tidigare förvaltningschef för tekniska förvaltningen Bengt Olsson 
kommer under det närmsta halvåret att arbeta med översväm-
ningsskydd och vallar på kommunledningskontoret.

- Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören kommer att 
träffa Kriminalvården 2020-01-17.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 2

Revidering av investeringsbudget 2020
Änr KS 2018/1402 1.4.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Revidera investeringsbudgeten för år 2020 genom att utöka Tekniska 
nämndens investeringsbudget med 40 miljoner kronor och avsätta 
dessa till projekt med namnet ”Hangar flygplatsen”.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Investeringen avser byggnation av nya lokaler för räddningshelikopterbas 
på flygplatsen i Everöd. 

Kristianstad Airport AB har möjligheten att delta i upphandlingen av 
permanent placering av räddningshelikopterbas för sjö- och flygräddning. 
Redan idag finns räddningshelikopter placerad i tillfällig hangar på flyg-
platsen. Sjöfartsverkets upphandling syftar till att skriva ett långsiktigt 
(20 år) avtal, där en bas med hangar, kontorsutrymme samt boendedel 
behöver byggas. Eftersom kommunen äger marken är det kommunen som 
bygger basen. 

Investeringen förutsätter att Kristianstad Airport AB vinner upphandlingen.

Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för 
2020 behöver höjas.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Revidera investeringsbudgeten för år 2020 genom att utöka Tekniska 
nämndens investeringsbudget med 40 miljoner kronor och avsätta des-
sa till projekt med namnet ”Hangar flygplatsen”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-19.
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KSAU § 3

Tilläggsavtal försäljning av Näsby 35:66
Änr KS 2017/397 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:66.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har efter godkännande i Kommunstyrelsen 
2019-04-24 sålt fastigheten Näsby 35:66 vid norra änden av Tvedegårdsvä-
gen. Enligt köpekontraktet skulle köparen påbörja utsättning i enlighet 
med beviljat bygglov senast 2019-12-31. Köparen har ställt frågan till 
kommunen om en förlängning av avtalstiden.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen med omedelbar 
justering godkänner bifogat avtalsförslag med en förlängning av avtals-
tiden till och med 2020-04-30.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:66.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Tillägg till köpekontraktet undertecknat av motparten.

Översiktskarta.
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KSAU § 4

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

Beslut
 Avge granskningsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-12-18.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har tidigare gett Kommunstyrelsen möjlighet att avge 
samrådsyttrande över rubricerad ändring av detaljplan. Kommunlednings-
kontoret hade inget att erinra mot ändringen av detaljplanen. Planen har 
nu gått till granskning.

Sedan samrådet har en förändring skett vad gäller markanvändningen på 
den kommunala markremsan i söderkant av planområdet. Den var tidigare 
utlagd som kvartersmark för trafik, men har sedermera ändrats till allmän 
platsmark för gata. Kvartersmarken för bostäder har även fått sällskap av 
benämningarna C och K – centrum och kontor.

Kommunledningskontoret har fortsatt inget att erinra mot rubricerad 
ändring av detaljplan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge granskningsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-12-18.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-18.
Översiktskarta.
Detaljplan för Saxen 11, granskningshandlingar.
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KSAU § 5

Utveckling av stadsdelen Näsby
Änr KS 2019/1077 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Påbörja stadsutvecklingsprojekt på området Näsby.

 Avsätta maximalt 1 mkr från medel för Delmos för 2019 och maximalt 
1 mkr från medel för Delmos för 2020 för utveckling av området Näsby.

 Utse kommunledningskontoret till projektägare i samverkan med 
Krinova Incubator & Science park och berörda förvaltningar och bolag i 
inom Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstad växer och detta ställer krav på bostäder och mark för företagande. 
Kraven för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i förändras och det 
kommer krävas kreativa miljöer och dynamiska platser där människor vill 
besöka, bo, arbeta och driva företag.

Näsby är en centrumnära stadsdel med stora möjligheter att utvecklas till 
en innovativ plats som blir motor för tillväxt och attraktionskraft. I den 
fördjupade översiktsplanen som nu revideras pekas området omkring 
Högskolan, Krinova och Lingenäs ut. Genom att utveckla dessa delar gynnas 
hela Näsby. 

Krinova Incubator & Science park har på uppdrag av Kristianstads 
kommun tagit fram en vision för södra Näsby, Kristianstad innovation 
garden.
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Stadsdelen Näsby är ett viktigt utvecklingsområde i Kristianstad och det 
finns en vilja att gå vidare i processen efter visionsarbetet som utförts.

Det fortsatta arbetet kommer att ske i projektform och finansieringen 
omfattar maximalt 2 mkr under två år och föreslås finansieras med medel 
som Kristianstad kommun erhållit från staten via Delmos (delegationen 
mot segregation). 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Påbörja stadsutvecklingsprojekt på området Näsby.

 Avsätta maximalt 1 mkr från medel för Delmos för 2019 och maximalt 
1 mkr från medel för Delmos för 2020 för utveckling av området Näsby.

 Utse kommunledningskontoret till projektägare i samverkan med 
Krinova Incubator & Science park och berörda förvaltningar och bolag i 
inom Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-02.
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KSAU § 6

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för kommun-
ledningskontoret 2019
Änr KS 2019/1278 2.8.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lika-
behandling och samverkan 2019 och handlingsplan 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt 
ar-betsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under 
året. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på 
områdena bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. 
Resultatet utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklings-
arbetet i verksamheten och kommer att ingå i verksamhetsplaneringen för 
kommunledningskontoret 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lika-
behandling och samverkan 2019 och handlingsplan 2020.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-19.
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för kommunledningskontoret 2019.
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KSAU § 7

Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida
Änr KS 2018/174 1.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bifalla medborgarförslagets två första delförslag och anse det tredje 

delförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

på sin hemsida ska redovisa alla inkomna medborgarförslag, kommunens 
beslut om förslagen och årlig statistik om antalet inkomna medborgarför-
slag, antalet som har bifallits och antalet som har avslagits.

Från och med januari 2020 kommer handlingarna till ärenden som 
behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträden publiceras på 
kommunens hemsida. Det innebär att samtliga medborgarförslag kommer 
att finnas tillgängliga.

Kommunfullmäktige behandlar varje år i april och oktober redovisning av 
obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 
Styrelse och nämnder redovisar då alla sina besvarade och obesvarade 
medborgarförslag för perioden som gått sedan den förra redovisningen. 
I fortsättningen kommer redovisningarna även att innehålla om medbor-
garförslaget har bifallits, besvarats eller avslagits.
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Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat 
med hänvisning till detta tjänsteutlåtande.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bifalla medborgarförslagets två första delförslag och anse det tredje 

delförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-02.
Yttrande gällande medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida, 2019-11-29.
Yttrandemöjlighet medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida, 2019-11-19.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 56.
Medborgarförslag 2018-01-30.
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