
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00 - 11:35. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) 

 Pierre Månsson (L) Karl Gemfeldt (C) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Anders Nilsson (SD) istället för 
Carl-Henrik Nilsson (SD)             

                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

 

Tommy Danielsson, 
förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
§ 186 

Cecilia Hammarberg, 
avdelningschef miljö- och 
samhällsbyggnads-
förvaltningen § 186 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör  
§ 186 

 
Christina Borglund (KD)  
§ 186 Niclas Nilsson (SD) § 186 Mikael Persson (V) § 186 

 

Ulrika Cedell,  
förvaltningschef kultur- och 
fritidsförvaltningen  
§ 190 

Jenny Sahlström, 
friluftsstrateg kultur- och 
fritidsförvaltningen  
§ 190 

 

 Utses att justera Anders Tell   

Justeringens 
tid och plats 

 

 Rådhus Skåne 2020-09-15 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Andrea Ax Karlsén 

186-187, 189-194 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
186-187, 189-194 

Sammanträdesdatum 2020-09-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-09-16 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Andrea Ax Karlsén 

 
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:35. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) 

 Pierre Månsson (L) Karl Gemfeldt (C) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

              

Tjänstgörande 
ersättare 

Anders Nilsson (SD) istället 
för Carl-Henrik Nilsson (SD)             

                   

                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

    

    

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-09-09 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 188 

  Andrea Ax Karlsén 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 188 

Sammanträdesdatum 2020-09-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-02 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Andrea Ax Karlsén 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 9 september 2020 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:30-10:40 Tidplan budgetprocess 2020 

10:40-10:50 Kommundirektören 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

10:00-10:10 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

10:10-10:30 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i verksamheten 
 under sommaren 

2019/1244 

4 Samråd - Översiktsplan för Hässleholms kommun 2020/761 

5 Remiss av Region Skånes tågstrategi 2020/675 

6 Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes 
Kommuner 

2020/751 

7 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun, §21 om ridning 

2020/732 

8 Medborgarförslag - Fria resor från och med 74 år 2019/971 

9 Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkort till 70 år 2019/991 



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

10 Medborgarförslag - Ge pensionärerna samma rabatt för 
periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som studenter, 
barn och unga 

2020/138 

11 Medborgarförslag - Ansöka om gratis bussresor för 
personer över 75 år 

2020/251 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 186 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om det övergripande 
arbetet med coronaviruset, covid-19. 

 Förvaltningschef Tommy Danielsson och avdelningschef Cecilia  
Hammarberg, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar 
om verksamhetens arbete under sommaren gällande arbetet med  
coronaviruset, covid-19 med fokus på tillsyn och kontroll.  

 Ekonomidirektör Oscar Nilsson informerar om tidplan för  
budgetprocess 2020.  

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om pågående  
rekryteringar. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 187 

Samråd - Översiktsplan för Hässleholms kommun 
Änr KS 2020/761 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2020-08-25  

§ 162. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ser en övergripande samsyn kring de frågor i över-
siktsplanen som berör de regionala och mellankommunala frågorna Kristi-
anstads kommun ser positivt på det gemensamma arbetet med att utveckla 
Kristianstad och Hässleholm till en tillväxtmotor för regionen. 

Översiktsplanen lutar sig på kommunens vision från 2003 som komplette-
ras med tre mål. - Hässleholmaren är stolt och mår bra. Natur och kultur 
med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas. Det 
infrastrukturella läget utvecklas och förbättras. 

Bedömningen är att den stora tillväxten med nya bostäder ska ske i cen-
tralorten Hässleholm samtidigt som man fokuserar på behovet av omvand-
ling och omhändertagande av stationsorter mindre byar och landsbygd. 
Nya bostäder är en del tillsammans med andra satsningar för att förstärka 
trivsel och attraktivitet i hela kommunen. l detta förslag till översiktsplan 
tas mindre mark i anspråk, än om idag gällande översiktsplaner genomförs, 
den förordar en utveckling av exploaterad mark framför att ta ny mark i 
anspråk. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande 2020-08-12 samt föreslår att 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 162. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-12. 
Samråd - Översiktsplan för Hässleholms kommun 2020-06-25.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 188 

Remiss av Region Skånes tågstrategi 
Änr KS 2020/675 

Beslut 
 Avge svar till Region Skåne enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande2020-08-25. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Med detta yttrande svarar Kristianstads kommun på Region Skånes önskan 
om att få synpunkter och kommentarer på den tågstrategiremiss som 
arbetats fram det senaste året. Huvudinnehållet i yttrandet utgörs av ett 
antal punkter som lyfter fram kommunens viktigaste synpunkter och 
kommentarer. 

Tågstrategiremissen bygger på tidigare beslutade mål inom ramen för 
Region Skånes utveckling. Kristianstads kommun tycker att strategin är 
tillämpningsbar i stort men menar samtidigt att dess karaktär än mer 
skulle kunna vara formulerad åt det visionära hållet och bättre ta höjd för 
kommande nationella satsningar på tågtrafiken. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge svar till Region Skåne enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande2020-08-25. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-25. 
Region Skånes tågstrategi, remissversion 2020-06-11.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 189 

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning  
av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes  
kommuner 
Änr KS 2020/751 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bifalla föreslagen förändrad finansieringsmodell för beräkning av 

medlemsavgift från och med 2021 för Skånes kommuner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av  
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.  

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån  
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.  

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till  
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman 
med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes  
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bifalla föreslagen förändrad finansieringsmodell för beräkning av 

medlemsavgift från och med 2021 för Skånes kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften 
från och med 2021 för Kommunförbundet Skåne, 2020-06-26.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 190 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun, §21 om ridning 
Änr KS 2020/732 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta förändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun i enligt följande: 

”Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badsträn-
derna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, 
Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.  

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en ändring i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun vad gäller ridning §21. 
Anledning till nuvarande ridförbud, som sträcker sig från Kronoskogen i 
norr till Juleboda i söder, baseras på en tidigare tes om markens känslighet 
och ridningens negativa påverkan. Numer finns det forskning som visar att 
markstörning är en förutsättning för att bevara och utveckla naturvärden 
på sandiga marker. Ridning är ett exempel på sådan markstörning.  
Kristianstads kommuns ekologer bekräftar detta. Nuvarande tillämpade 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

ridförbud gäller för ett område som sammanfaller med flera statliga  
naturreservat där ridning regleras i föreskrifter och bestämmelser. I  
naturreservaten Gropahålet och Äspet är ridning helt förbjuden och i  
naturreservaten Lillesjö och Friseboda är ridning förbjuden förutom på 
anvisad led. Utöver detta finns det förslag på kommande kommunalt  
naturreservat i Södra Äspet, där ridning troligen kommer vara tillåten på 
anvisad plats. 

Eftersom det dels inte längre finns skäl att skydda marken mot omrörning i 
nämnda område, dels fortsatt kommer att finnas begränsningar kring 
ridning där det är befogat, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 
ridförbudet i området upphävs. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta förändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun i enligt följande: 

”Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på  
badstränderna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, 
Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö 
och Kiaby.” 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 53. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19. 
Bilaga 1 - Nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 21 ridning. 
Bilaga 2 - nytt förslag allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 21 ridning. 
Bilaga 3 - nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter med markerade 
ändringar, § 21 ridning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Bilaga 4 - Karta med nuvarande tillämpat ridförbud samt naturreservat och 
naturfondsmark inritat. 
Bilaga 5 – Kartbilaga B Ridförbud inom fastigheten Horna 3:12. 
Barnchecklista Kristianstads kommun



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 191 

Medborgarförslag - Fria resor från och med 74 år 
Änr KS 2019/971 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 föreslår i ett medborgarförslag att fria resor inom  

kommunen ska börja gälla från 74 års ålder. Idag erbjuds de som är 75 år 
eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pensionärer gäller 
den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för  
subventionerade resor till 74 år. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2019-11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 232. 
Medborgarförslag 2019-10-02.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 192 

Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkort till 70 år 
Änr KS 2019/991 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 föreslår i ett medborgarförslag att fria resor inom 

kommunen ska börja gälla från 70 års ålder. Idag erbjuds de som är 75 år 
eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pensionärer gäller 
den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för  
subventionerade resor till 70 år. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-23. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-08-29. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2019-12-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 248. 
Medborgarförslag 2019-10-09.
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KSAU § 193 

Medborgarförslag - Ge pensionärerna samma rabatt  
för periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som  
studenter, barn och unga 
Änr KS 2020/138 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande samt ta upp frågan om rabatt för pensionärer på  
kollektivtrafik med Skånetrafiken. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 har lämnat in ett medborgarförslag om att pensionärer 

ska ha samma rabatt för periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som 
studenter, barn och unga. Liknande rabatter finns på andra ställen i landet.  

Kommunen ställer sig bakom förslaget från Bo. Kommunen tycker att det 
är ett bra förslag som kan bidra till att öka antalet resenärer på redan 
befintliga buss- och tåglinjer. Kommunen kommer ta upp detta med Skåne-
trafiken. Det är Region Skåne/Skånetrafiken som är huvudman för  
kollektivtrafiken och de som beslutar om biljettpriser och rabatter, detta 
kan inte kommunen göra. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande samt ta upp frågan om rabatt för pensionärer på kol-
lektivtrafik med Skånetrafiken. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-23. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 40. 
Medborgarförslag 2020-01-29.
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KSAU § 194 

Medborgarförslag - Ansöka om gratis bussresor för  
personer över 75 år 
Änr KS 2020/251 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
föreslår i ett medborgarförslag att de personer som är  

berättigade gratis busskort, bör ansöka om detta. Frågan om att fria resor 
ska föregås av ett ansökningsförfarande har tidigare väckts på  
kommunledningskontoret och är nu under utredning. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 45. 
Medborgarförslag 2020-02-18.
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