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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-10:20. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S) 

 Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Anders Nilsson (SD) istället 
för Annelie Fälth Simonsson 
(SD) 

            

                   
    
                   

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Sara Cardling, 
förvaltningssekreterare 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör, 
§ 29 

                   

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Hanna Nicander 

27-29 

 

 
 
Ordförande Peter Johansson 

 
 

Justerare Anders Tell 

   



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 3 februari 2021 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:40 Näringslivschefen 

2021/4 

4 Bidrag till byggnadsföreningar 2021-2022 2020/1438 

5 Trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan 2020/384 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 27 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Fortsatt arbete med projekt för utbyggnad av vallar. 

- Arbetet med coronaviruset. 
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KSAU § 28 

Bidrag till byggnadsföreningar 2021-2022 
Änr KS 2020/1438 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2022 enligt bilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunen har sedan år 2003 haft en modell för bidrag till föreningar som 
bygger på fasta årliga bidrag till de mindre föreningarna och ett bidrag som 
årligen uppräknas med konsumentprisindex för de större föreningarna. År 
2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att 
göra en översyn av regelverket, därefter fattade kommunstyrelsen beslut 
om det nya regelverket att gälla för år 2015-2018 samt för 2019-2020. 

Modellen har fungerat bra och kommunledningskontoret föreslår att 
tillämpa det även under år 2021-2022. Förslaget innebär att den samlade 
bidragsnivån till föreningarna år 2021 är 921 822 kronor per år med tillägg 
av konsumentprisindex (mätpunkt oktober månad) enligt bilagt förslag. 
För år 2022 tillkommer FUB Kristianstad för samlingslokalen Kulltorpet i 
centrala Kristianstad med 100 000 kronor.  

Förutsättning för bidrag är en årlig ansökan innehållande resultaträkning, 
budget samt årsredovisning omfattande hur stora de totala utgifterna för 
fastigheten eller lokalen har varit under verksamhetsåret. Bekräftelse på 
att lokalerna är öppna för allmän uthyrning. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2022 enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-16. 
Bidragsfördelning bilaga 1 2021-2022.
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Trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan 
Änr KS 2020/384 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen tillskjuter inga extra investeringsmedel eller extra 

driftsmedelsanslag med anledning av ärendet. 

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 Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Tekniska nämndens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrel-
sens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har inkommit med ett ärende gällande trafiksäkerhets-
åtgärder Sånnaskolan. Underlaget innehåller sex förslag på åtgärder, där 
Tekniska nämnden har prioriterat de tre största åtgärderna.  

De återstående tre förslagen föreslås genomföras om kommunstyrelsen 
tillskjuter extra medel. 
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Mot bakgrund av Tekniska nämndens prioritering och begränsat ekono-
miskt utrymme, föreslås inga extra medel att tillskjutas. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen tillskjuter inga extra investeringsmedel eller extra 

driftsmedelsanslag med anledning av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-04. 
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 36. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-20. 
Barnkonventionen checklista.
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