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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 10 mars 2021 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310/digitalt. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:15 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet med coronaviruset, covid-19 

10:15-10:25 Kommundirektören 

2021/4 

4 Exploateringsavtal Östermalms park 2020/234 

5 Markbyte Östermalms park 2020/234 

6 Samrådsyttrande avseende detaljplan för del av Tollarp 
199:2 m fl i Tollarp 

2021/200 

7 Remissvar avseende anläggning av höghastighetsjärnväg 
Hässleholm-Lund TRV 2018/88290 

2018/914 

8 Uppföljning 2020 – Strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

2020/997 

9 Ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2021 

2020/1405 

10 Ombud till ägarråd och årsstämma 2021 för Inera AB 2021/179 

11 Ändrad tid för budgetberedning 2021 2020/834 

12 Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut 2021/285 

13 Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun 2020/658 
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Ärenden  

14 Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 2020/1387 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 42 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

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

 Kommundirektör Christel Jönsson har ingen information att ge. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 43 

Exploateringsavtal Östermalms park 
Änr KS 2020/234 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna exploateringsavtalet för detaljplanen för Östermalmspark. 

 Uppdra åt Tekniska nämnden att undanta fastigheterna Lasarettet 5  
och 7 från boendeparkeringssystemet fr.o.m. när parkeringshuset är  
invigt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal i syfte att 
reglera genomförandet av detaljplanen för Östermalmspark. Avtalet regle-
rar att AB Kristianstadsbyggen ska svara för kommunens kostnader för 
iordningställande av allmänna anläggningar som beror på den nya detalj-
planen. Avtalet är det andra i ordningen då Kommunstyrelsen redan 2020-
04-03 godkände ett avtal i syfte att tidigt i processen projektera åtgärderna 
under tiden som detaljplanearbetet pågick. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna 
avtalsförslaget som har undertecknat av motparten. 

Eftersom AB Kristianstadsbyggen avser uppföra ett parkeringshus som ska 
täcka områdets parkeringsbehov föreslås också att fastigheterna Lasarettet 
5 och 7 undantas från boendeparkeringssystemet. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna exploateringsavtalet för detaljplanen för Östermalmspark. 

 Uppdra åt Tekniska nämnden att undanta fastigheterna Lasarettet 5  
och 7 från boendeparkeringssystemet fr.o.m. när parkeringshuset är  
invigt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-04. 
Exploateringsavtal undertecknat av motparten.
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KSAU § 44 

Markbyte Östermalms park 
Änr KS 2020/234 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avtalet om markbyte med AB Kristianstadsbyggen, varvid 

kommunen erhåller en mellanskillnad om 2 250 000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I detaljplanen för Östermalmspark ombildas en del av kommunens gatufas-
tighet från allmän plats till kvartersmark och vice versa. Kommunlednings-
kontoret föreslår ett markbyte med AB Kristianstadsbyggen för att fastig-
hetsgränserna ska överensstämma med den ändrade detaljplanen. AB 
Kristianstadsbyggen erlägger 2 250 000 kronor i mellanskillnad. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avtalet om markbyte med AB Kristianstadsbyggen, varvid 

kommunen erhåller en mellanskillnad om 2 250 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-18. 
Överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av motparten. 
Orienteringskarta.
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KSAU § 45 

Samrådsyttrande avseende detaljplan för del av  
Tollarp 199:2 m fl i Tollarp 
Änr KS 2021/200 

Beslut 
 Avge samrådsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-25. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt förslag till ny detaljplan för fastigheterna 
Tollarp 199:2, m.fl för samråd. Planområdet är centralt beläget i Tollarp. 
Fastighetens byggnader har tidigare tillhört Ekens sängar men används 
numera som företagshotell. Detaljplanen möjliggör för en utveckling av 
området med fler centrumanknutna verksamheter. Samtidigt ska verksam-
heter med viss begränsad omgivningspåverkan, t.ex. lager, tillverkning och 
verkstad, kunna finnas kvar. 

Kommunledningskontoret ser positivt på en utveckling av centrala Tollarp 
med den kompletterande markanvändningen som förslag till detaljplan 
möjliggör för. Kommunstyrelsen föreslås besvarar remissen utan erinran.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge samrådsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-25. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-25. 
Planhandlingar. 
Översiktskarta.
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KSAU § 46 

Remissvar avseende anläggning av höghastig-
hetsjärnväg Hässleholm-Lund TRV 2018/88290 
Änr KS 2018/914 

Beslut 
 Avge svar till Trafikverket enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-15. 

 

Sammanfattning 
Trafikverket arbetar just nu med lokaliseringsutredning för stambana 
mellan Hässleholm – Lund. 

Det här samrådet är det tredje av fyra planerade samråd under lokalise-
rings-utredningen som pågår 2019-2022. Under samråd 3 presenteras 
utkast på olika lokaliseringsalternativ. Syftet är att samråda dessa olika 
lokaliseringsalternativ inför det fortsatta arbetet med effekt- och konse-
kvensbedömningar.  

Kristianstads kommun vill även i detta samrådsskede tydligt framhålla 
vikten av att stationsläget i Hässleholm, för ny stambana, får en central 
placering. En central placering är viktig för att nya stambanan ska kunna bli 
väl integrerad med övrig infrastruktur i norra Skåne och södra Sverige. 
Hässleholm är idag en viktig bytespunkt för tågtrafiken i Sverige och sett 
från resenärsaspekten är det viktigt att tågen är samlade i samma punkt. 
Det centrala stationsläget är en förutsättning för utvecklingen av Tillväxt-
motorn Kristianstad - Hässleholm. Detta ger även förutsättningar för fler-
kärnigheten kopplat till bebyggelseutveckling där infrastrukturen ska vara 
strukturbildande. 

Även Lunds station bör hamna i ett centralt läge, för att bli integrerad med 
övrig infrastruktur och bli attraktiv för resenärerna. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge svar till Trafikverket enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-15. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Samrådsremiss för anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne  
län, 2021-01-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 47 

Uppföljning 2020 – Strategisk utvecklingsplan för  
jämställdhetsintegrering 
Änr KS 2020/997 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för jäm-

ställdhetsintegrering för 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten. 

Uppföljningen visar att det inom flertalet områden pågår ett aktivt arbete. 
Det har skett en utveckling inom några perspektiv samtidigt har ingen 
försämring skett utan snarare har arbetet bibehållits på tidigare nivå. Detta 
får ses som positivt med tanke på att inte samma fokus och resurser har 
kunnat läggas på jämställdhetsarbetet under 2020 med anledning av den 
pågående pandemin.  

Delarna som finns med i uppföljningen finns även som områden i utveck-
lingsplanen. Dock finns det anledning att lyfta ytterligare några åtgärder 
utifrån resultatet av uppföljningen för att utveckla och stärka arbetet ytter-
ligare.  
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa uppföljningen av den strategiska utvecklingsplanen för jäm-

ställdhetsintegrering för 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2021-02-16. 
Uppföljning strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020 -  
Kommunövergripande sammanställning, 2021-02-16. 
Barnkonsekvensanalys, 2021-02-16.
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KSAU § 48 

Ombud och ersättare till Kommuninvests förenings-
stämma 2021 
Änr KS 2020/1405 

Beslut 
 Utse Pierre Månsson (L) till ombud och ekonomidirektör Oscar Nilsson 

till ersättare för Kommuninvests föreningsstämma 2021-04-15. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har att utse ombud och ersättare till Kommun-
invests digitala föreningsstämma 2021-04-15. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Utse ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-22. 
Kommuninvests föreningsstämma 2021, 2020-02-17.
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KSAU § 49 

Ombud och ersättare till ägarråd och årsstämma 
2021 för Inera AB 
Änr KS 2021/179 

Beslut 
 Utse Karl Gemfeldt (C) till ombud och IT-chef Martin Ranstorp till 

ersättare för ägarråd 2021-05-12 och årsstämma 2021-06-18 för Inera 
AB. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har att utse ombud till Inera AB:s ägarråd  
2021-05-12 och årsstämma 2021-06-18. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Utse ombud till ägarråd 2021-05-12 och årsstämma 2021-06-18 för 

Inera AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-12. 
Ombud till ägarråd och årsstämma för Inera AB, 2021-02-10.
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KSAU § 50 

Ändrad tid för budgetberedning 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Flytta budgetberedning 22 april 2021 till 23 april 2021. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att tid för budgetberedning 22 april 
2021 flyttas till 23 april 2021 då det 22 april är styrelsemöte för Skåne 
Nordost. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Flytta budgetberedning 22 april 2021 till 23 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.
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KSAU § 51 

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda  
beslut 
Änr KS 2021/285 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
alnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7 
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 39. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29. 
Barnkonsekvensanalys 2021-02-02. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31.
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KSAU § 52 

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun 
Änr KS 2020/658 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 

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) yrkar bifall till motionen. 

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 
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Kristianstad – Sveriges 
bästa cykelkommun. Socialdemokraterna i Kristianstad föreslår: 

- Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar om 
cykling ska bli den bästa cykelkommunen i landet. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

- Att i kommande budgetar avsätts särskilda medel enligt Trafikpla-
nen, både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruk-
tur. 

- Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investe-
ringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och 
klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.  

Kommunen jobbar aktivt med att söka medel till cykelåtgärder, exempelvis 
är vi beviljade medel från stadsmiljöavtalet till två cykelvägar, till cykelga-
raget fick vi pengar från Klimatklivet, vi söker årligen medel från Trafik-
verket bland annat för säkra skolvägar och för cykelvägar.  

Tekniska nämnden äskar årligen pengar i budgeten för investeringar till 
cykelinfrastruktur. I budgeten avsätts pengar för bland annat åtgärder i 
Trafikplanen. Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 har reduce-
rats varför åtgärder i Trafikplanen inte kommer att genomföras i den ut-
sträckning som planerats. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-03. 
Remiss 2020-07-07. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 83. 
Motion 2020-06-05.
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KSAU § 53 

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 
Änr KS 2020/1387 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

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) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Byggnadsnämndens förslag till beslut mot Anders Tells 
(S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutar enligt Byggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett Byggnadsnämnden möjlighet att svara på re-
miss om den motion som den socialdemokratiska gruppen lämnat in rö-
rande uppdatering av kommunens gällande vindbruksplan. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det på vissa punkter finns 
ett behov av en uppdatering eller åtminstone mindre revidering av vind-
bruksplanen. Men förvaltningen anser också att frågan vindbruksplanens 
aktualitet först och främst bör avgöras inom ramen för aktualiseringen av 
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kommunens översiktsplanering, ett arbete som måste göras inom den 
nuvarande mandatperioden och som ska startas upp inom kort. l samband 
med detta måste syftet och inriktningen med en uppdatering också tydlig-
göras. 

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 44. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Remiss 2020-12-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 274. 
Motion 2020-12-03.
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