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 Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD), 
§§ 85, 87-88 

 Karl Gemfeldt (C)             

    

    

    

    

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
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Merete Tillman, biträdande 
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Eva Mårtensson, 
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 Hanna Nicander, 
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Sara Cardling, 
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Oscar Nilsson, 
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Qalinle Dayib (C), ordförande 
Tekniska nämnden, § 86 

Martin Hallingström Skoglund 
(S), vice ordförande Tekniska 
nämnden, § 86 

 
Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 86 
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  Paragrafer 
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Ordförande Peter Johansson 

 
 

Justerare Anders Tell 
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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 14 april 2021 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310/digitalt. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:25 Platssamverkan på Gamlegårdens centrum 

2021/4 

4 Åtgärder kring den kommunövergripande styrprocessen 
av större investeringsprojekt med anledning av 
granskningen av projektet för om- och tillbyggnad av 
centrala reningsverket 

2021/91 

5 Avsiktsförklaring Högskolan 2021/474 

6 Genomförandeavtal Åhus mellan Skånetrafiken och 
Kristianstad kommun 

2021/398 

7 Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 2021/318 

8 Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för 
arbetsmarknadsåtgärder 2020 

2020/927 

9 Ändring av sammanträdestider för Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 

2020/834 

10 Medborgarförslag - Revidera och utveckla uppdragen till 
AB Kristianstadsbyggen 

2019/1039 

11 Medborgarförslag- Förslag om att inte tillåta fri ridning 
längs Kristianstads kust 

2020/1113 
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Ärenden  

12 Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra Sönnarslöv 2020/831 

13 Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra 
Sönnarslöv och Tollarp 

2020/826 

14 Motion - Offentligt drivna vårdboenden 2020/657 

15 Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 2020/1390 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 85 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Pågående rekrytering av biträdande kommundirektör. 

 Drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin informerar om 
platssamverkan på Gamlegårdens centrum. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 86 

Åtgärder kring den kommunövergripande styr-
processen av större investeringsprojekt med  
anledning av granskningen av projektet för om- och  
tillbyggnad av centrala reningsverket 
Änr KS 2021/91 

Beslut 
 Ärendet bordläggs till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2021-04-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden förslår att ärendet bordläggs till Kommunstyrelsens arbetsut-
skotts sammanträde 2021-04-21. 

 

Sammanfattning 
Avvikelser i dokument och handlingar gällande projektet centrala renings-
verket (CRV) identifierade i november 2020 varför Tekniska nämnden 
beslutade att genomföra en extern granskning för att ge svar på uppkomna 
frågor.  

Utredningen ställde ett antal frågeställningar och utredde dessa, för att 
sedan landa i 10 rekommendationer varav fyra var riktade till kommunsty-
relsen.  

Rekommendationer 

Utifrån svaren på dessa frågeställningar har den externa utredaren re-
kommenderat följande: 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Rekommendationer till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen bör som ägare till fastigheter och anläggningar 
få den insyn och uppföljning som krävs 

2. Kommunstyrelsens uppsiktplikt – ny proaktiv dialog 

3. Etablera en kommungemensam projektmodell 

4. Utvärdera partneringprojekt för att dra lärdomar för framtiden 

Kommunledningskontoret föreslår tre åtgärder kopplat till bakgrunden 
och den externa utredningen 

Insyn och uppföljning: utveckla skrivningen kring igångsättningstillstånd 
och förtydliga när i processen beslutet ska ske. Se över till exempel be-
loppsgränser och vilka investeringar som omfattas, samt rutinen för avvi-
kelsehantering och återrapportering. 

Kommungemensam projektmodell: Det finns en gemensam projektarbets-
modell framtagen, förslaget är att utvärdera, uppdatera och göra en över-
syn av denna. Modellen ska innehålla till exempel rapporteringsformat, 
uppföljning och återrapportering, vara kompatibel med övriga beslutspro-
cesser (t.ex. delegation) och tydligt klargöra när modellen ska användas. 
Modellen ska vara översiktlig, tydlig och enkel att använda. 

Utvärdera partneringprojekt: utvärdera partnering som upphandlingsform 
och skapa underlag för framtida val. Ska belysa till exempel när partnering 
är lämpligt, vad avtal bör innehålla (eventuell avtalsmall) samt andra om 
andra rekommendationer kring second opinion, organisation etc behövs.  

Utredningen föreslår även en utökad uppsiktsplikt, där en ny proaktiv 
dialog utöver befintlig bokslutsberedning och budgetberedning ska hållas. 
Nuvarande tillfällen anses vara fullt tillräcklig för att uppfylla behoven av 
uppsiktsplikt och därmed föreslås inte någon förändring. Om informatio-
nen varit tillgänglig för Tekniska nämnden hade den delgivits vid dessa 
tillfällen. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Dialog har förts mellan ekonomidirektör och förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen, för att säkerställa att de föreslagna insatserna samspelar för 
att uppnå ett bättre arbete kring dessa frågor framöver. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Besluta genomföra de tre föreslagna punkterna i denna tjänsteskrivelse  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Slutrapport utredning om- och tillbyggnad av centrala reningsverket  
2021-01-31.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 87 

Avsiktsförklaring Högskolan 
Änr KS 2021/474 

Beslut 
 Ärendet bordläggs till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2021-04-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden förslår att ärendet bordläggs till Kommunstyrelsens arbetsut-
skotts sammanträde 2021-04-21. 

 

Sammanfattning 
Högskolan i Kristianstad (HKR) och Kristianstads kommun har under en tid 
haft dialog avseende HKR:s tankar om att flytta från Näsbyområdet in till 
de centrala delarna av Kristianstad där fastigheten Kristianstad Båthamnen 
1, där Tivolibadet ligger, har varit HKR:s första alternativ till etablering av 
en ny central högskola. 

Efter dialog med Kommunen har fastigheten Båthamnen avskrivits och 
Kommunen har föreslagit andra alternativ där fastigheterna Kristianstad 
Kvarnen 11, Kristianstad Kvarnen 13 och del av Kristianstad 4:4 som 
Kommunen äger, samt fastigheten Kristianstad Kvarnen 26, som Kommu-
nen äger genom sitt dotterbolag C4 elnät AB, är ett alternativ som HKR:s 
styrelse vill gå vidare med. 

En avsiktsförklaring har förhandladats fram för att formalisera formerna i 
kommande arbete med att ta fram underlag inför ett planarbete.  
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avsiktsförklaringen med Högskolan i Kristianstad rörande 

fastigheter inom Barbacka området. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Avsiktsförklaring med Högskolan Kristianstad med bilaga.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 88 

Genomförandeavtal Åhus mellan Skånetrafiken och 
Kristianstad kommun 
Änr KS 2021/398 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna genomförandeavtalet Åhus Skånetrafiken och Kristianstads 

kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna genomförandeavtalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Regionbuss linje 551 som idag trafikerar stråket Yngsjö – Åhus – Kristian-
stad är en av de busslinjer i Skåne som har störst antal kollektivtrafikrese-
närer.  

Linje 551 utgör stommen i stråket Åhus-Kristianstad och kommer bära 
större delen av utbudet och resenärerna i stråket. Linje 551 får nu en gena-
re körväg och kommer erbjuda snabbare och mer attraktiva resor mellan 
Kristianstad och Åhus. Linje 552 införs som komplement till linje 551, med 
syfte att trafikera mer centrala delar av Åhus där linje 551 inte längre 
kommer trafikera. 

Genomförandeavtal ska tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunen 
och Skånetrafiken. 

Genomförandet ska vara klart till tidtabellsskiftet i december 2021. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna genomförandeavtalet Åhus Skånetrafiken och Kristianstads 

kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna genomförandeavtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-23. 
Genomförandeavtal Åhus – Skånetrafiken och Kristianstads kommun.
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KSAU § 89 

Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 
Änr KS 2021/318 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga bygg-

handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen, Bomga-
tan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen inklusive ti-
diga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-24 § 71 att anta projektdirektiv för 
utbyggnad av skyddsvallar fas 1. I beslut, tjänsteutlåtande och projektdi-
rektiv i ärendet till Kommunstyrelsen 2021-03-24 angavs att kostnaderna 
för att ta fram bygghandlingar bedöms uppgå till 57 mkr. Kostnadsberäk-
ningen var fel och kostnaden beräknas istället uppgå till 71 mkr. Löptiden 
för Norra Hedentorpsvallen fattades ett år. 

Skyddsvall Löptid Bedömd kostnad 
inkl. index 

Hammarslundsvallen 2021-2022 12,5 mkr 

Norra Hedentorpsvallen 2021-2024 13,9 mkr 

Bomgatan – Långebro 2021-2026 12,7 mkr 

Södra Hedentorpsvallen 2026-2029 11,2 mkr 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Alevägsvallen 2026-2031 20,5 mkr 

SUMMA  71 mkr 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att anta, plan för utbyggnad av 
skyddsvallar, som ett planeringsunderlag. Kommunstyrelsen gav i samma 
beslut kommunlednings-kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna 
inledande arbeten, och att projektera Hammarslundsvallen, Norra- och 
Södra Hedentorpsvallen, Långebro-Bomgatan som utgör FDU objekt i 
vallutbyggnadsplanen samt Alevägsvallen. KS beslutade också att kommun-
ledningskontoret ska återkomma med underlag för beslut om att starta 
entreprenadarbeten för projekterade skyddsvallar. Målet är att bygghand-
lingar och underlag för beslut om entreprenadstart ska vara klart så att 
entreprenadarbetena för respektive skyddsvall kan startas år: 

- 2023 för Hammarslundsvallen 

- 2025 för Norra Hedentorpsvallen 

- 2027 för Bomgatan – Långebro 

- 2030 för Södra Hedentorpsvallen 

- 2032 för Alevägsvallen 

Projektdirektivet innehåller uppgifter om vad som ska göras angående de 
fem skyddsvallarna, anger exempel på leveranser med tidsförhållanden 
samt att kostnaderna för att ta fram bygghandlingar bedöms uppgå till 71 
mkr.  

Enligt reglementet ansvarar tekniska nämnden för upphandling och entre-
prenadarbeten när det gäller skyddsvallar. Kostnader för framtagande av 
förfrågningsunderlag mm ingår i de bedömda kostnaderna för entrepre-
nadarbetena i plan för utbyggnad av skyddsvallar och redovisas i bilaga 3 
Kostnadssammanställning.  
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Förslag på entreprenadkontrakt med bl. a. tidplan och kostnadssamman-
ställning, kommer att ingå i underlag för beslut om att starta entreprenad-
arbeten. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga bygg-

handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen, Bomga-
tan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen inklusive ti-
diga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-30. 
Kommunledningskontorets förslag på projektdirektiv 2021-03-30 för fas 
ett enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar.
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KSAU § 90 

Redovisning av kommunövergripande handlingsplan 
för arbetsmarknadsåtgärder 2020 
Änr KS 2020/927 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om en reviderad arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan. 

Målet anges i andel personer i arbetsmarknadsåtgärd i förhållande till 
samtliga tillsvidareanställda i kommunen. Målet för 2020 var ett årssnitt på 
6,3%. Under 2020 deltog i snitt 325 personer/månad i arbetsmarknadsåt-
gärd inom kommunkoncernen. Antalet motsvarar 4,4 % av kommunens 
tillsvidareanställda. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna årsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 38. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-22. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan årsuppföljning 2020, 2020-01-22. 
Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2020, 2020-01-22. 
Bilaga 2 Uppföljning av arbetsmarknadsanställningar, 2020-01-22. 
Bilaga 3 Kommunala jobb till unga, 2020-01-20. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen av Kommunstyrelsen 
2020-03-18.
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KSAU § 91 

Ändring av sammanträdestider för Kommunstyrelsen  
och Kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 
Änr KS 2020/834 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Sammanträdestid för Kommunstyrelsen i juni 2021 flyttas från 16 juni 

till 23 juni och utfärden på eftermiddagen ställs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

 Sammanträdestider och företagsbesök för Kommunstyrelsens arbets-
utskott i juni 2021 flyttas enligt följande: 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträde 2 juni flyttas 
till 15 juni (obs tisdag). 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 23 juni 
flyttas till 2 juni. 

 Företagsbesök 2 juni flyttas till 9 juni. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige att flytta 
sammanträdestid i juni 2021 från 22 juni till 16 juni. Kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde planeras till 16 november. Det innebär att följande 
ändringar av Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden föreslås. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträde 2 juni flyttas till 15 
juni (obs tisdag). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 23 juni 
flyttas till 2 juni. 

Företagsbesök 2 juni flyttas till 9 juni. 

Kommunstyrelsens sammanträde 16 juni flyttas till 23 juni och eftermid-
dagens utfärd ställs in. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Sammanträdestid för Kommunstyrelsen i juni 2021 flyttas från 16 juni 

till 23 juni och utfärden på eftermiddagen ställs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

 Sammanträdestider och företagsbesök för Kommunstyrelsens arbets-
utskott i juni 2021 flyttas enligt följande: 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträde 2 juni flyttas 
till 15 juni (obs tisdag). 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 23 juni 
flyttas till 2 juni. 

 Företagsbesök 2 juni flyttas till 9 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-26. 
Sammanträdeskalender 2021.
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KSAU § 92 

Medborgarförslag - Revidera och utveckla uppdragen  
till AB Kristianstadsbyggen 
Änr KS 2019/1039 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommit 2019-10-21 föreslår förslagsställaren att 
revidera och utveckla uppdragen till ABK genom att reducera ABK:s inne-
hav av bostäder med 3000 genom försäljning och bildande av bostadsrätts-
föreningar. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarför-
slaget till Kommunstyrelsen för beredning. 

AB Kristianstadsbyggens marknadsandel för hyresrätter i Kristianstads 
kommun har sjunkit ifrån 65 % år 2015 till 60 % år 2019. Antalet bostäder 
har ökat ifrån 8 885 till 9 137 st under samma period, vilket innebär att 
övriga marknaden byggt mer än vad AB Kristianstadsbyggen har gjort. 

I nuvarande ägardirektiv för ABK står följande: 

"Det innebär för bolaget att om det finns intresse från hyresgäster och om 
affärsmässiga förutsättningar föreligger, medverka till ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter, samt försälja den då aktuella fastigheten.” 
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En översyn av alla ägardirektiv såväl som bolagspolicy planeras under år 
2021, där dessa synpunkter får beaktas. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-16. 
Remiss 2020-01-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 254. 
Medborgarförslag 2019-10-21.
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KSAU § 93 

Medborgarförslag- Förslag om att inte tillåta fri  
ridning längs Kristianstads kust 
Änr KS 2020/1113 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att inte tillåta fri rid-

ning längs Kristianstads kust. 

Kommunfullmäktige beslutade nyligen att häva det ridförbud som tidigare 
funnits längs kusten från Kronoskogen till Juleboda. Det är idag allmänt 
känt bland naturvårdare och forskare att markstörning är positivt för 
naturvärdena på sandiga marker. Kommunfullmäktiges beslut baserades 
bland annat på denna kunskap. 

Genom att tillåta ridning längs med kusten öppnas det upp för ett mer 
naturligt inslag av markstörning. Idag är ridningen styrd till ett fåtal ridsti-
gar och där blir det ett högre tryck på en mindre yta. Det är fortfarande 
förbjudet att rida på markerade motionsspår. 

Stora delar av Kristianstads kuststräcka söder om Åhus utgörs av skyddad 
natur. Detta betyder att respektive reservatsförvaltare och ansvariga myn-
digheter kommer att kunna reglera ridningen genom reservatsföreskrif-
terna. 
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Kristianstads kommun kommer framöver att utvärdera de långsiktiga 
effekterna av beslutet. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges 
beslut (2020-10-13 § 183) kommer att gynna både friluftsliv och naturvär-
den längs kommunens kuststräcka. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-04. 
Yttrande över förslag till beslut 2021-03-06. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-03. 
Remiss 2020-10-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-13 § 201. 
Medborgarförslag 2020-10-05.
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KSAU § 94 

Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra Sönnarslöv 
Änr KS 2020/831 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 har kommit in med ett medborgarförslag om fler cykelvägar till 

Östra Sönnarslöv. 

Cykelvägsförbindelse till och från Östra Sönnarslöv ser kommunen som ett 
bra förslag. Skulle det finnas cykelväg till Tollarp eller Everöd så skulle 
möjligheten till hållbart resande öka då Everöd och Tollarp har bra kollek-
tivtrafikförsörjning. Cykelväg till Tollarp hade även ökat tillgängligheten till 
service då Tollarp är en av kommunens basorter. 

I trafikplan för Kristianstads kommun finns cykelväg Tollarp – Östra Sön-
narslöv och Everöd – Östra Sönnarslöv med som objekt. Eftersom cykelvä-
garna är tänkt att gå längs med de statliga vägarna  Sönnarslövsvägen 
respektive Everödsvägen måste cykelvägarna in i den regionala cykelvägs-
planen. 

Som det ser ut nu så är ingen av cykelvägarna till Östra Sönnarslöv med i 
den regionala cykelvägsplanen. Kommunen arbetar succesivt med att få in 
fler av våra cykelvägsobjekt i den regionala cykelvägsplanen. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande2021-02-16. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-16. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-09. 
Remiss 2020-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 154. 
Medborgarförslag 2020-08-08.
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KSAU § 95 

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra 
Sönnarslöv och Tollarp 
Änr KS 2020/826 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 har kommit in med ett medborgarförslag om cykelväg mellan 

Östra Sönnarslöv och Tollarp. 

Cykelvägsförbindelse till och från Östra Sönnarslöv ser kommunen som ett 
bra förslag. Skulle det finnas cykelväg till Tollarp så skulle möjligheten till 
hållbart resande öka då Tollarp har bra kollektivtrafikförsörjning. Cykelväg 
till Tollarp hade även ökat tillgängligheten till service då Tollarp är en av 
kommunens basorter. 

I trafikplan för Kristianstads kommun finns cykelväg Tollarp – Östra Sön-
narslöv med som objekt. Eftersom cykelvägen är tänkt att gå längs med den 
statliga vägen  Sönnarslövsvägen måste cykelvägen in i den regionala 
cykelvägsplanen. 

Som det ser ut nu så är cykelvägen mellan Östra Sönnarslöv och Tollarp 
inte med i den regionala cykelvägsplanen. Kommunen arbetar succesivt 
med att få in fler av våra cykelvägsobjekt i den regionala cykelvägsplanen. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-16. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-09. 
Remiss 2020-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 151. 
Medborgarförslag 2020-08-06.
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KSAU § 96 

Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
Änr KS 2020/657 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

Deltar inte i beslutet 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) föreslår i motion till kommunfullmäktige att Kommun-
styrelsen får i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne, istället 
för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där 
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig 
regi. 

Omsorgsförvaltningen köper årligen några platser i olika verksamheter för 
att lösa omsorgen för personer med komplexa behov där vi av olika anled-
ningar inte kan lösa omsorgen på ett tillfredställande sätt. Det varierar över 
tid och kan vara korta eller längre placeringar samt också väldigt olika 
områden exempelvis särskilt boende för äldre med kognitiv sjukdom 
och/eller psykiatrisk sjukdom, boende enligt LSS för såväl unga som äldre 
med komplex problematik.  

De personer som behöver dessa typer av boende har så komplexa behov  
att det är omöjligt för kommunen att ha egen beredskap för denna typ av 
ärenden. Ibland kan målet vara en kortare placering för att sedan lösa det i 
egen regi på hemmaplan, då placeringar av denna art ofta får ske på annan 
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ort. Förvaltningen ser vanligen helst att våra medborgare kan bo kvar i 
hemkommunen på lång sikt för att exempelvis bibehålla nätverk. 

Förvaltningen bedömer inte driftsformen vid placering utan söker efter 
lämplig plats för den enskilde. Även med kommunala bolag som VoB så kan 
inte säkerställas att dessa alltid kan tillhandahålla boende i aktuell situa-
tion. Då man fortsatt behöver söka efter en lämplig plats för den enskilde. 

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2021-03-24 § 49. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Remiss 2020-09-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 82. 
Motion 2020-06-04.
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KSAU § 97 

Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 
Änr KS 2020/1390 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katrina Honoré (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kultur- och fritidsnämndens och Omsorgsnämndens 
förslag till beslut mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och 
finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kultur- och 
fritidsnämndens och Omsorgsnämndens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S), Therese Sturesson (S) och Anders Tell (S) föreslår i 
en motion att ge kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med om-
sorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att nå ut med ett 
professionellt kulturutbud till alla äldreboende, samt att låta Kommunfull-
mäktige besluta om budget på 500 000 kr för 2022 till införandet av en 
kulturgaranti. 
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Omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på 
remiss. 

Omsorgsnämnden anför följande: Omsorgsförvaltningens kultursamordna-
re samarbetar med kulturstrateg från kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kultursamordnaren samordnar förvaltningens kulturombud. Målsättning-
en är minst två kulturaktiviteter per termin och boende. Det finns en bud-
get på 320 tkr för aktiviteter inom kultur och socialt innehåll i vård- och 
omsorgsboende inom Omsorgsnämndens budget. 

Kultur- och fritidsnämnden anför följande: I nuläget finns en budget på 320 
tkr för kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen inom Omsorgsnämndens 
budget. Kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen arbetar 
sedan 2014 strukturerat med professionellt kulturutbud i äldreomsorgen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att budgetmedel tillförs till 
kultur i äldreomsorgen. Detta skulle innebära förstärkning av kulturutbu-
det med fler professionella kulturarrangemang och fördjupningar samt 
större möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för personal. Med en 
utökad budget ges även möjlighet till angelägna evidensbaserade utveck-
lingsinsatser inom t ex fältet demensvård och musik, något som kan påver-
ka vårdvardagen positivt för såväl brukare som personal. Strukturen är 
dock redan idag en form av kulturgaranti med ett pågående kontinuerligt 
samarbete och uppsatta mål för antal kulturaktiviteter för vård- och om-
sorgsboenden per år. 

Kultur- och fritidsnämndens och Omsorgsnämndens förslag till 
Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2021-03-24 § 48. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-11 § 30. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
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Remiss 2020-12-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 275. 
Motion 2020-12-04.
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