
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2022-12-21 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:45. 

 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Silverbern (M), §§ 248-

255, 257-282 
Annelie Karlsson (S) 

 Carl Henrik Nilsson (SD) Christina Borglund (KD) Dan Berger (S) 

 Dick Nystrand (SD) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 

 Camilla Palm (M) Ulrika Tollgren (S) Daniél Tejera (L) 

 Ulf Persson (M) Martin Hallingström Skoglund (S) Kent Angergård (C) 

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Bo Silverbern (M) istället för 
Christina Silverbern (M),  
§ 256 

  

    

Ersättare Rickard Axelsson (SD) Camilla Ottosson (KD) Linnea Bengtsson (V) 

 Bo Silverbern (M), §§ 248-
255, 257-282 

Therese Larsson Sturesson (S) Pernilla Blixt (L) 

 Alexander Harrisson (KD) Qazim Hasanaj (S)  

    

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach 
Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare Dafina Hasanaj, nämndsekreterare 

Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 248 

 
Christer Nothnagl, 
avdelningschef tekniska 
förvaltningen, § 248 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör,  
§§ 248-256 

Helene Frykler, HR-
direktör, § 251 

 
Jenny Moberg Persson, 
tillförordnad mark- och 
exploateringschef, § 258 

Martin Ranstorp, digitalisering och 
IT-chef, § 265  

    

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 248-253, 255-256, 258, 260-

263, 265-282  

 
Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Ulrika Tollgren 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 21 december 2022 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:20 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
 reningsverket – kvartal 4 

2022/41 

4 Delgivningar 2022/43 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/42 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2022/134 

7 Rapport intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen 2022/1478 

8 Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket 2022/1467 

9 Tecknande av hyresavtal med Kristianstad Airport AB 2021/321 

10 Ansökan om investeringsbidrag Vä arbetares 
byggnadsförening 

2022/1479 

11 Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 2022/1464 

12 Reservera och försälja fastigheten Tegelpannan 1 2020/1374 

13 Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3 samt 
förvärv av Långtradaren 2 

2022/642 

14 Härlövs handelsområde - Tillägg till markanvisningsavtal 2017/27 

15 Rensning av Graften, Åhus 2021/1496 

16 Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga 2020/216 
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Ärenden  

17 VA-strategi för Kristianstads kommun 2022/593 

18 Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik "Skåne 
Expressen 1 och 3" 

2022/1410 

19 Stöd till följd av kriget i Ukraina 2022/271 

20 Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 2022/38 

21 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2022/1450 

22 Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2022/1456 

23 Förordnande av begravningsombud 2022/957 

24 Val av ledamot i Greater Copenhagen & Skåne Committee 2022/1247 

25 Val av ledamot i FIRS - Forsknings- och innovationsrådet i 
Skåne 

2022/1246 

26 Val av ordförande och vice ordförande för samrådsgrupp 
för klimatet 

2022/1248 

27 Val av ordförande och vice ordförande i landsbygdsrådet 2022/1249 

28 Val av ledamöter och ersättare i kommunala rådet för 
funktionsnedsatta 

2022/1099 

29 Val av ledamot och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet 

2022/1107 

30 Val av ledamot till Ivösjökommittén 2022/1097 

31 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Tollarps 
Medborgarhus 

2022/1098 

32 Val av ledamöter i samrådsgrupp för biosfärområde 
Kristianstads vattenrike 

2022/1108 

33 Val av ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse för år 
2023 

2022/1113 

34 Val av representant till Fairtrade City styrgrupp 2022/1295 

35 Medborgarförslag - Bygg om gamla tennisbanan i 
Arkelstorp till utomhuspadelbana 

2022/97 
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Ärenden  

36 Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor 

2021/1390 

37 Initiativärende - Utvärdering av Gemensam Service 2022/1583 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 248 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Tekniska nämndens vice ordförande Martin Hallingström Skoglund (S), 
tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Källström och avdel-
ningschef Christer Nothnagl informerar om projektet för om- och till-
byggnad av centrala reningsverket fjärde kvartalet 2022. 
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KS § 249 

Delgivningar 
Änr KS 2022/43 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/1524 Hid 2022.6082 
Kristianstads kommuns och polisens medborgarlöften 2023. 
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KS § 250 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/42 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/42 Hid 2022.6466 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-11-14 — 2022-12-15. 
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KS § 251 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2022/134 

Beslut 
• Notera information. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk må-
nadsuppföljning från nämnder och styrelser för november 2022. 

HR-direktör Helene Frykler lämnar information om kommunövergripande 
uppföljning avseende medarbetare för oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning november 2022. 
Uppföljning medarbetare oktober 2022. 
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KS § 252 

Rapport intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1478 

Beslut 
• Godkänna rapport intern kontroll 2022. 

• Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen interna kontroll 
2022 varit standardiserad. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mentet för intern kontroll som beslutades av kommunfullmäktige samt i fö-
retagspolicyn. 

Kommunstyrelsen har också ansvar för att uppdatering av lokala regler för 
intern kontrollarbetet genomförs och att det finns en organisation och en 
plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras inom sitt verksamhets-
område. 

Kommunledningskontoret har genomfört uppföljning av kommunstyrel-
sens interna kontrollplan 2022, innehållande sex granskningsområden. In-
trycket är att den interna kontrollen på det hela taget har bedrivits på ett 
tillfredsställande sätt. Arbetsformerna för intern kontroll är under ständig 
utveckling. Kontrollmiljön för utvecklingsarbetet är god. 

Arbetet med att få till stånd en mer strukturerad riskanalys av kommunsty-
relsens verksamheter har fortsatt med utgångspunkt i såväl styrkort som 
processer. Brister finns avseende kontrollaktiviteter varför det bör ägnas 
speciellt fokus i kommande utvecklingsarbete. 
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Uppföljningen av den interna kontrollen ska som planerat behandlas poli-
tiskt i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen innan en 
sammanfattande värdering av intern kontrollarbetet i hela kommunkon-
cernen kan göras i årsredovisningen 2022. Kommunledningskontoret kom-
mer att upprätta intern kontrollplan 2023 för behandling i kommunstyrel-
sen innan april månads utgång. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna rapport intern kontroll 2022. 

• Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen interna kontroll 
2022 varit standardiserad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 251. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30. 
Årsrapport och självskattning intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen. 
Granskningsrapporter 22:1–22:6. 
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KS § 253 

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket 
Änr KS 2022/1467 

Beslut 
• Bevilja 21 231 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av  

förluster under år 2022 varav Kristianstads kommuns andel utgör  
16 835 000 SEK. 

• Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens  
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa  
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt  
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

• Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som  
framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade att Kristianstads Airport inte skulle beviljas någon 
underskottstäckning. 

Vi menar att det är hög tid att sluta sponsra en verksamhet som konstant 
går med förlust och som dessutom innebär en stor miljöbelastning. Det är 
hög tid att värna miljön genom att lägga ned flygplatsens kommersiella del 
och att använda pengarna klokare. De nästan 17 miljoner som nu beviljas 
hade gjort betydligt bättre nytta inom kommunens skol- eller omsorgsverk-
samhet. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Mikael Perssons (V) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
EU-regler från och med 2018 som reglerar stödgivning till regionala flyg-
platser innebär att det krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen 
där flygplatsen är belägen garanterar att all stödgivning oavsett om det är 
ägare/koncernbidrag, statliga eller regionala stöd, är förenlig med EU:s 
statsstödsregler. Beslutet gör att kommunen kan tillämpa GBER, dvs regel-
verket om gruppundantag, som innebär att kommunen kan lämna stöd 
utan att behöva invänta EU-kommissionens godkännande, enligt bland an-
nat artikel 56a om stöd till regionala flygplatser. 

Stödets delas upp i stöd från samtliga ägarkommuner, totalt 18 500 000 
SEK och statsstöd från Trafikverket 2 731 000 SEK.    

Ägarstödet fördelas med 91 % från Kristianstads Kommunföretag AB,    
16 835 000 SEK, 5 % från Hässleholms kommun, 925 000 SEK, 2 % från 
Östra Göinge kommun, 370 000 SEK och 2 % från Bromölla kommun, 370 
000 SEK. Det slutgiltiga ägarbidraget fastställs i samband med årsbokslutet. 

I den mån Region Skåne kommer att bidra med driftstöd så reduceras ägar-
bidragets storlek i motsvarande mån. Regional utveckling inom Region 
Skåne har ansvar för att ta fram ett avtal mellan huvudmännen som inne-
fattar en överenskommelse om driftsbidrag.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja 21 231 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av  

förluster under år 2022 varav Kristianstads kommuns andel utgör  
16 835 000 SEK. 

• Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens  
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa  
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt  
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

• Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som  
framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 252. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-29. 
Bilaga A – underlag kommunens beslut. 
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KS § 254 

Tecknande av hyresavtal med Kristianstad Airport AB 
Änr KS 2021/321 

Beslut 
• Godkänna tecknande av hyresavtal om 20 år med Kristianstad Airport 

AB. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tidigare fått godkännande av att uppföra en 
hangarbyggnad med plats för två helikoptrar samt en bostadsdel och per-
sonallokaler för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar för statlig sjö- och 
flygräddning. Detta efter att Kristianstad Airport AB vunnit upphandlingen 
av en permanent helikopterbas för Sjöfartsverket. Byggnaderna är idag 
uppförda och togs i anspråk av Sjöfartsverket i juni 2022. Kristianstad Air-
port AB har tecknat hyresavtal sen tidigare med Sjöfartsverket. Kristian-
stad kommun genom tekniska förvaltningen äger byggnaden, därav behö-
ver hyresavtal tecknas med Kristianstad Airport. Hyresavtalet med Kristi-
anstad Airport AB baseras på deras senaste justerade hyresavtal med Sjö-
fartsverket. 

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden är att föreslå kom-
munstyrelsen att godkänna tecknandet av hyresavtal om 20 år med Kristi-
anstad Airport AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna tecknande av hyresavtal om 20 år med Kristianstad Airport 

AB. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 253. 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-24 § 163. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-03. 
Utkast av hyresavtal mellan Kristianstad kommun och Kristianstad Airport AB. 
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KS § 255 

Ansökan om investeringsbidrag Vä arbetares  
byggnadsförening 
Änr KS 2022/1479 

Beslut 
• Bevilja bidrag med 30% av Boverkets godkända totalkostnad för  

projektet. Bidrag medges med högst 216 000 kronor. 

• Finansiering av ovanstående görs genom kommunstyrelsens anslag för 
senare fördelning. 

 

Sammanfattning 
Föreningen avser byta fönster, byta rester av gamla kuloledningar, byta ut-
vändiga lampetter, byta trasiga skåp och bänkskivor i kök, byta innerdörrar 
vid kök, ytterdörrar mm. 

Kommunen har sedan lång tid en modell för driftbidrag till de större före-
ningarna som bygger på fasta årliga bidrag med uppräkning av konsument-
prisindex. Efter en årlig ansökan som skall innehålla resultaträkning, bud-
get samt årsredovisning omfattande hur stora de totala utgifterna för fas-
tigheten eller lokalen har varit under verksamhetsåret.  

Den här föreningen har för 2022 ett kommunalt driftbidrag med 88 108 
kronor. Kommunstyrelsen har 2018-12-19, § 248, beslutat att “vara gene-
rös i sin syn på bidrag avseende ansökan om upprustningsbidrag som skic-
kas till Boverket då det förutsetts att kommunen och föreningen är medfi-
nansiärer”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja bidrag med 30% av Boverkets godkända totalkostnad för  

projektet. Bidrag medges med högst 216 000 kronor. 
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• Finansiering av ovanstående görs från kommunstyrelsens ofördelade 
medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 254. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-01. 
Vä arbetares byggnadsförening bidragsansökan 2022-11-03. 
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KS § 256 

Bidrag till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne 
Änr KS 2022/1464 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 

2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Jäv 

Christina Silverbern (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag. 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”SD, M och KD röstade den 24.11.22 ner arbete- och välfärdsförvaltningens 
förslag om att kommunstyrelsen skulle utöka arbete- och välfärdsnämn-
dens budgetram med 173.282 kr plus indexökning. Det innebär att IOPn 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) med Brottsofferjouren inte fullt ut är fi-
nansierad. Ansvaret för detta ligger nu på det nya styret att hantera.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

Ur kommunstyrelsens ofördelade medel utöka Arbete och välfärdsnämn-
dens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor plus indexökning. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag 
till tillägg. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att ur kommunstyrelsens ofördelade medel utöka Arbete 
och välfärdsnämndens budgetram från och med 2023 med 173 282 kronor 
plus indexökning mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår för-
slaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun önskar främja stabila, långsiktiga och ömsesidiga 
relationer mellan kommun och civilsamhälle. I detta fall vill Kristianstad 
kommun fördjupa samarbetet med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne ge-
nom ett idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräk-
nas börja gälla 1 januari 2023 och reglerar såväl övergripande samverkan, 
varje parts ansvar samt innehåller avtalad ekonomisk ersättning till 
Brottsofferjouren. 

Kristianstads kommun åtar sig att ersätta Brottsofferjouren, via Arbete och 
välfärdsnämnden, med en ekonomisk ersättning med 606 487 kr per år och 
därefter indexregleras en gång per år. 

Ny ersättningsnivå till Brottsofferjouren innebär en kostnadsökning för Ar-
bete och välfärdsnämnden från nuvarande 433 205 kr/år till 606 487kr to-
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talt, en total ökning med 173 282 kr årligen. Arbete och välfärdsnämnden 
äskar motsvarande ökning av budgetram inklusive indexökning för år 2023 
och framåt. Ersättningshöjning motiveras med allmänna kostnadsökningar 
såsom löne-kostnad, materialkostnad och kompetensutveckling samt med 
utökad och mer formaliserad samverkan kopplad till kommande IOP. 

Tidigare överenskommelse (enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-
14) om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kommun på 5 kr/kom-
muninvånare ska därmed avslutas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Avsluta tidigare överenskommelse enligt beslut i kommunfullmäktige 
2014-10-14 § 157 om ett årligt föreningsbidrag från Kristianstad kom-
mun på 5 kr/kommuninvånare till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 255. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 230. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-14 § 157. 
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KS § 257 

Reservera och försälja fastigheten Tegelpannan 1 
Änr KS 2020/1374 

Beslut 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1 inom 

verksamhetsområdet Nya Ängamöllan till Amata Fastighets AB för en 
köpeskilling om 300 kr per kvadratmeter. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Amata Fastighets AB, 559154–7160 har inkommit med en intresseanmälan 
om att de behöver utöka och utveckla befintlig verksamhet som är belägen 
inom fastighet Kristianstad Tegelpannan 3. Parterna har enats om att 
Amata reserverar fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1 med en areal på 
4 310 kvm och köpeskilling om 300 kronor per kvm vilket ger en köpeskil-
ling på 1 293 000 kronor. 

Av Nya Ängamöllans 326 000 kvm tillgänglig verksamhetsmark så är  
217 000 kvm såld. Av den resterande ytan är merparten reserverad, endast 
några mindre områden finns kvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Reservera och försälja fastigheten Kristianstad Tegelpannan 1 inom 

verksamhetsområdet Nya Ängamöllan till Amata Fastighets AB för en 
köpeskilling om 300 kr per kvadratmeter. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 256. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-28. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal. 
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KS § 258 

Reservation och försäljning av Vindskivan 2 och 3  
samt förvärv av Långtradaren 2 
Änr KS 2022/642 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Förvärva fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bilagt 

köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom exploateringsbudgeten inom finansförvalt-
ningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 
2. 

• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och 
Kristianstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en kö-
peskilling om 4 624 675 kronor. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att trygga utbyggnaden av skyddsvallarna har 
kommunledningskontoret fått i uppdrag att förvärva fastigheter och del 
därav för att kommunen ska få rådighet över den mark som behövs för att 
bygga ut skyddsvallen med tillhörande skyddszoner.  
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Kommunledningskontoret har fört en dialog med Lantmännen Odal Fastig-
heter AB, här Lantmännen, som äger fastigheten Kristianstad Långtradaren 
2, se blå punkt på bifogad översiktskarta. För att säkerställa utbyggnaden 
av vallen behöver del av fastighetens lagerbyggnad rivas. Lantmännen be-
driver en maskinstation och behöver stora utrymmen såväl inomhus som 
runt byggnaderna.  

Kommunledningskontoret är överens med Lantmännen om att kommunen 
förvärvar fastigheten Kristianstads Långtradaren 2 för 15 miljoner kronor. 
Lantmännen har erbjudits att förvärva fastigheterna Vindskivan 2 och 3 
inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde för att omlokalisera sin verk-
samhet. Vindskivan 2 och 3 säljs för 4 624 675 kronor och har markerats 
med röd punkt på bifogad översiktskarta. 

Lantmännen beräknar att den nybyggda anläggningen på Nya Ängamöllan 
kommer att stå klara i mitten av 2024. Kommunen tillträder fastigheten 
Långtradaren 2 2024-12-01. Skulle anläggningen mot förmodan inte vara 
klar har parterna enats om att Lantmännen kan nyttja anläggningen ytterli-
gare några månader.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Förvärva fastigheten Kristianstad Långtradaren 2 i enlighet med bilagt 
köpekontrakt för en köpeskilling om 15 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom exploateringsbudgeten inom finansförvalt-
ningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Lantmännen Odal Fastigheter AB avseende Kristianstad Långtradaren 
2. 
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• Reservera och försälja fastigheterna Kristianstad Vindskivan 2 och 
Kristianstad Vindskiva 3 till Lantmännen Odal Fastigheter AB för en kö-
peskilling om 4 624 675 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 257. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
Reservationsavtal. 
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KS § 259 

Härlövs handelsområde - Tillägg till markanvisnings-
avtal 
Änr KS 2017/27 

Beslut 
• Godkänn tillägget till markanvisningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, har i mars 2017 ingått avtal med 
kommunen avseende anvisning av mark och framtagande av en ny detalj-
plan, BN 2017-000194, för del av fastigheterna Kristianstad Hammar 
50:17, 18, 21, 61 m.fl. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Parterna har den 8 
december 2019 tecknat ett markanvisningsavtal avseende mark för tre 
etapper. LSTH har sedermera överlåtit markanvisningsavtalet till SHF pro-
jekt Leaf AB (SHF) som därmed inträtt som avtalspart. 

SHF har förvärvat etapp 1 från kommunen. Enligt punkt 6 i markanvis-
ningsavtalet har SHF en ensamrätt att med kommunen förhandla om för-
värv av mark tillhörande etapp 2 till och med den 31 december 2023 och 
etapp 3 till och med den 31 december 2026.  

Med anledning av att Trafikverket inte kommit till stånd med planeringen 
av ny dragning av väg 19 från Härlöv till Karpalund/Vinnö har en dialog 
mellan parterna förts om att förlänga markanvisningen av etapp 2 i ytterli-
gare tre år. Ett tillägg till befintligt markanvisningsavtal har tagits fram där 
villkoret om att etapp 2 skulle vara färdigbyggd till 2023-12-31 förlängs 
med tre (3) år till att gälla fram till och med 2026-12-31. Tiden för markan-
visningen av etapp 3 ligger kvar till att gälla fram till och med 2026-12-31.  
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Åtgärden med att bygga om väg 19 finns med i den regionala infrastruktur-
planen (RTI) som en utpekad brist men inte som ett utpekat objekt och sak-
nar därför finansiering i RTI. Trafikverket kan dock påbörja en studie för 
val av lokalisering då väg 19 finns med som en brist. Vägen kommer även 
att utredas utifrån befintlig sträckning. Trafikverket bedömer att studien 
ska vara klar i slutet av 2024 och att därmed åtgärden skulle kunna komma 
med i nästa plan för att kunna finansieras. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen med omedelbar 
justering godkänner bifogat tillägg till markanvisningsavtalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänn tillägget till markanvisningen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 258. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-30. 
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KS § 260 

Rensning av Graften, Åhus 
Änr KS 2021/1496 

Beslut 
• Upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-11-24 § 261. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att meddela Länsstyrelsen 
Skåne att Kristianstads kommunen inte kan bistå Nedre Helgeåns regle-
ringsföretag av år 1936 i deras anmälan i enlighet med denna skrivelse.  

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att meddela Nedre Helgeåns re-
gleringsföretag och Helgeåns Vänner att Kristianstads kommunen inte 
kan bistå Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 i deras anmälan 
till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med denna skrivelse. 

Protokollsanteckningar 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Föreningen Helgeåns Vänner gör ett viktigt arbete för tillgängligheten till 
naturupplevelser på Helge både för traktens invånare och besökare. Deras 
insatser förtjänar positiv uppmärksamhet. Det är viktigt att Kristianstads 
kommun har ett engagemang i vattendraget Graften och detta måste inklu-
dera en bra dialog med Helgeåns Vänner ansvar för en bra ömsesidig och 
långsiktig dialog med dem.” 

 

Sammanfattning 
Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 har den 21 september 2020 
hos Länsstyrelsen Skåne anmält vattenverksamhet enligt 11 kap 15 § miljö-
balken för att utföra en rensning i Graften i Kristianstad kommun. Länssty-
relsen Skåne har den 23 april 2021 samt den 4 juni samma år begärt kom-
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pletteringar gällande vem som kommer vara juridiskt ansvarig verksam-
hetsutövare enligt miljöbalken för rensningsprojektets genomförande, in-
klusive hanteringen av rensningsmassorna. Kristianstad kommun är den 
största delägaren i regleringsföretaget. 

Helgeåns Vänner har därför vänt sig till Kristianstads kommun, då Länssty-
relsen kräver en juridiskt ansvarig verksamhetsutövare enligt miljöbalken 
för rensningsprojektets genomförande, inklusive hantering av muddermas-
sorna.  

Kommunstyrelsen har tidigare givit kommunledningskontoret i uppdrag 
att bistå Nedre Helgeåns regleringsföretag i deras anmälan hos Länsstyrel-
sen samt ta fram en åtgärdsplan samt genomföra rensningen av Graften till-
sammans med Nedre Helgeåns regleringsföretag och Helgeåns Vänner så 
att hänsyn tas till ekonomiska, historiska, miljömässiga och allmänna in-
tressen gällande området (KS §2021/261).  

Efter att kommunens jurist tittat närmare på detta har det framkommit att 
kommunen inte kan gå in och ta över verksamhetsansvaret från Nedre Hel-
geåns regleringsföretag vilket skulle innebära att kommunen strider mot 
förbudet att gynna enskilda näringsidkare eller individer. Att kommunen 
tar på sig ansvaret kan leda till långtgående konsekvenser både ekonomiskt 
och juridiskt.  

En rensning av Graften skulle innebära stora skador på växt- och djurlivet 
och att viktiga, idag väl fungerande, lek- och uppväxtområden för fisk som 
abborre och gädda skulle förstöras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Upphäva kommunstyrelsens beslut 2021-11-24 § 261. 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att meddela Länsstyrelsen 
Skåne att Kristianstads kommunen inte kan bistå Nedre Helgeåns regle-
ringsföretag av år 1936 i deras anmälan i enlighet med denna skrivelse.  

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att meddela Nedre Helgeåns re-
gleringsföretag och Helgeåns Vänner att Kristianstads kommunen inte 
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kan bistå Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 i deras anmälan 
till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 239. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-19. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-24 § 261. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-06. 
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KS § 261 

Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga 
Änr KS 2020/216 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-

skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår inom Kristianstads kommun att revidera de äldre vatten-
skyddsområdena samt deras föreskrifter, samt vid behov fastställa nya. 
Vattenskyddsområden kan fastställas av kommunfullmäktige. En arbets-
ordning för detta fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-08. 

Befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Före-
skriften behöver uppdateras och anpassas med hänsyn till dagens kunska-
per och regler. Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar som är 10 re-
spektive 13 meter djupa. Råvattnet är av god kvalitet och ingen kemikalie-
behandling är nödvändig i vattenverket. Nitrathalterna i råvattnet är något 
förhöjda.  

Kommunledningskontoret genom Mark- och exploateringsenheten har va-
rit delaktiga och fått information under ärendets gång och har inga syn-
punkter utöver att samhället Degeberga måste kunna utvecklas och exploa-
teras även efter att vattenskyddsområdet för Degeberga har reviderats och 
antagits.  
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Tekniska nämnden har godkänt underlaget till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter (2022-09-22) och skickade underlaget vidare till Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt yttrande.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat och tillstyrkt detta underlag 
(2022-11-10) med hänvisning till att de revideringar som gjorts av före-
skrifterna från samrådsskedet har i flera fall bidrag till att göra dem tydli-
gare och mer relevanta. Tekniska förvaltningen har också tagit till sig de 
synpunkter som Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade i samrådsskedet för-
utom synpunkten om att förbud mot gödselanläggning i primär zon ska er-
sättas med tillståndsplikt. Denna punkt har dock bemötts av med motive-
ringen att vattentäkten är sårbar och råvattnet uppvisar förhöjda nitrathal-
ter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa vattenskyddsområdet enligt karta i bilaga 2 och skyddsföre-
skrifter enligt bilaga 1 för Degeberga vattenskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 240. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-24. 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-22 § 136. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-30. 
Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföre-
skrifter daterat 2022-02-24 inklusive bilagor 1-5. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-11-10 § 88. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
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KS § 262 

VA-strategi för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/593 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att följande läggs till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut: 

”Att uppdra Tekniska nämnden att bereda och presentera en VA-plan för 
planerad verksamhet 2023–2025 som harmoniserar med av 2019-05-16, 
för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-2025.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om att uppdra Tekniska nämnden att bereda och presentera en 
VA-plan för planerad verksamhet 2023–2025 som harmoniserar med av 
2019-05-16, för tekniska nämnden, presenterade Rapport VA-taxa 2020-
2025 mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
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Sammanfattning 
VA-strategi för Kristianstad kommun återremitterades från kommunstyrel-
sen i juni 2022 till tekniska nämnden på grund av omvärldens brist på ma-
terial, material- och elkostnader som skenar vilket kan påverka vad kom-
munen planerar göra i framtiden innan nytt beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutas. 

VA-strategin skall bidra till att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
som säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörj-
ning samt miljö- och hälsomässigt säker avloppsförsörjning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna reviderat förslag till VA-strategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 263. 
Tekniska nämndens beslut 2022-11-24 § 165. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-26. 
VA-strategi för Kristianstads kommun. 
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KS § 263 

Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik "Skåne  
Expressen 1 och 3" 
Änr KS 2022/1410 

Beslut 
• Godkänna Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik ”Skåne Expressen 

1 och 3”. 

• Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsför-
klaringen. 

 

Sammanfattning 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråken 
Kristianstad – Lund/Malmö och Kristianstad – Simrishamn/Ystad, är att bi-
dra till de övergripande målen om ökad marknadsandel och öka andelen 
nöjda resenärer samt skapa en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffek-
tiv, tillgänglig även för funktionsnedsatta samt bidrar till en bättre miljö. 

Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelning för genomfö-
rande av åtgärder och parternas ekonomiska åtagande för införandet av 
högkvalitativ busstrafik i stråken. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik ”Skåne Expressen 

1 och 3”. 

• Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsför-
klaringen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 259. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-16. 
Avsiktsförklaring Högkvalitativ busstrafik ”Skåne Expressen 1 och 3”  
2022-11-15. 
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KS § 264 

Stöd till följd av kriget i Ukraina 
Änr KS 2022/271 

Beslut 
• Bevilja bidrag enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2022-12-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2022-03-23 beslut om att avsätta 5 mkr till hjälpor-
ganisationer inom den idéburna sektorn för att bistå i arbetet med motta-
gandet av ukrainska flyktingar med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina. 

För denna sökperiod som är den sista för 2022, har sex (6) föreningar och 
organisationer sökt bidrag för totalt 712 271 kronor. De som har sökt bi-
drag är Kristianstads FN-förening, Rädda Barnen Kristianstad, Kristian-
stadsbygdens rödakorsetkrets, Kreativt vardagsrum, Peshku sportfiske-
klubb och Kristianstads sim- och livräddningssällskap (KSLS). Fyra (4) av 
dessa har ansökt om bidrag som överstiger det beslutade maxtaket om 200 
000 kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår att bevilja ansökningarna för Rädda 
barnen, Röda korset, FN-föreningen och KSLS trots att deras sökta summor 
går över det tak på 200 000 kronor som föreningar och organisationer kan 
söka totalt sett. Dels utifrån att det finns utrymme i budgeten, dels utifrån 
att bedömningen är att det är verksamhet som är värdefull för de ukrainska 
deltagarna. 

Nedan listas föreningar och organisationer som ansökt om bidrag denna 
omgång, vilket belopp, det belopp som kommunledningskontoret föreslår, 
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samt totalt belopp som föreningen/organisationen i så fall har fått i bidrag 
om aktuella ansökningar beviljas. 

Organisation Ansökt be-
lopp 

Belopp som 
föreslås be-
viljas 

Tidigare 
ansökt och 
beviljat be-
lopp 

Totalt pre-
liminärt 
belopp 

Rädda barnen 105 423 kr 105 423 kr 122 577 kr 228 000 kr 

Röda Korset 105 423 kr 105 423 kr 122 577 kr 228 000 kr 

FN-föreningen 105 423 kr 105 423 kr 122 577 kr 228 000 kr 

KSLS 96 002 kr 96 002 kr 191 207 kr 287 209 kr 

Peshku sportfis-
keklubb 

103 000 kr 103 000 kr 0 103 000 kr 

Kreativt vardags-
rum 

197 000 kr 82 500 kr 0 82 500 kr 

Summa 712 271 kr 597 771 kr   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja bidrag enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2022-12-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 261. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-01. 
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KS § 265 

Digital färdplan för Kristianstads kommun  
2022-2025 
Änr KS 2022/38 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret enligt följande 

skäl: 

Digitaliseringen har inget egenvärde i sig utan syftet med digitalisering 
måste definieras utifrån de verksamhetsvinster som ska uppnås. Hur 
mäter vi nyttan, vad är nyttan och hur följer vi upp nyttan? Vi vill dels 
säkerställa att medborgare, näringsliv och intressegrupper såsom bru-
karråd inarbetas i digitaliseringsmodellen och att inga riskerar grupper 
att lämnas utanför. 

Fokusområden 

Även med ökad digital kompetens kommer det att finnas kommuninvå-
narna som inte är digitala. Hur kan Kristianstads kommun säkra dessa 
människors medborgerliga rättigheter? Fokusområdet ”Digitalt utan-
förskap” brister. 

Styrning 

Effektmål om att användarnas behov ska vara i centrum och uppleva de 
digitala tjänsternas nytta avspeglas inte i modellen för digitaliserings-
arbetet. Modellen saknar medborgares, näringslivs och intresseorgani-
sationers möjligheter att påverka utformningen av de digitala tjäns-
terna. Det framgår inte heller var medarbetarna finns med i processen. 
De som ska nyttja tjänsterna måste finnas representerade i modellen. 
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Insatser 

Det framgår inte hänsyn tas till Cloud Act. Användande av molntjänster 
förutsätter ett rigoröst regelverk som medarbetarna i utbildas att han-
tera innan införande. Det framgår inte i den digitala färdplanen hur 
känsliga uppgifter ska lagras framöver.  

Att inte bara stöda utan även fortsätta att utveckla alternativa kontakt-
vägarna till e-tjänster krävs för att de inte ska stagnera och blir ohan-
terbara för medborgarna. De alternativa kontaktvägarna måste utveck-
las hand i hand med e-tjänsterna. 

Automatisering/RPA: Processer ska utvärderas och förbättras och för-
väntad nytta ska vara tydliggjord innan automatisering.  

Digidel är ej finansierad i budgeten för 2023. Enligt pressmeddelande 
från Kristianstads kommun 2022-12-19 lägger ”Digidel Kristianstad 
ner sin verksamhet”. Trots detta står Digidel med som ”aktiviteter” un-
der digitalt lärcenter. Vet den ena handen inte vad den andra gör? 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunled-
ningskontoret enligt följande skäl: 

”Digitaliseringen har inget egenvärde i sig utan syftet med digitalisering 
måste definieras utifrån de verksamhetsvinster som ska uppnås. Hur mäter 
vi nyttan, vad är nyttan och hur följer vi upp nyttan? Vi vill dels säkerställa 
att medborgare, näringsliv och intressegrupper såsom brukarråd inarbetas 
i digitaliseringsmodellen och att inga riskerar grupper att lämnas utanför. 

Fokusområden 

Även med ökad digital kompetens kommer det att finnas kommuninvå-
narna som inte är digitala. Hur kan Kristianstads kommun säkra dessa 
människors medborgerliga rättigheter? Fokusområdet ”Digitalt utanför-
skap” brister. 
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Styrning 

Effektmål om att användarnas behov ska vara i centrum och uppleva de di-
gitala tjänsternas nytta avspeglas inte i modellen för digitaliseringsarbetet. 
Modellen saknar medborgares, näringslivs och intresseorganisationers 
möjligheter att påverka utformningen av de digitala tjänsterna. Det framgår 
inte heller var medarbetarna finns med i processen. De som ska nyttja 
tjänsterna måste finnas representerade i modellen. 

Insatser 

Det framgår inte hänsyn tas till Cloud Act. Användande av molntjänster för-
utsätter ett rigoröst regelverk som medarbetarna i utbildas att hantera in-
nan införande. Det framgår inte i den digitala färdplanen hur känsliga upp-
gifter ska lagras framöver.  

Att inte bara stöda utan även fortsätta att utveckla alternativa kontaktvä-
garna till e-tjänster krävs för att de inte ska stagnera och blir ohanterbara 
för medborgarna. De alternativa kontaktvägarna måste utvecklas hand i 
hand med e-tjänsterna. 

Automatisering/RPA: Processer ska utvärderas och förbättras och förvän-
tad nytta ska vara tydliggjord innan automatisering.  

Digidel är ej finansierad i budgeten för 2023. Enligt pressmeddelande från 
Kristianstads kommun 2022-12-19 lägger ”Digidel Kristianstad ner sin 
verksamhet”. Trots detta står Digidel med som ”aktiviteter” under digitalt 
lärcenter. Vet den ena handen inte vad den andra gör?”” 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 
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Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslu-
tas av kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristi-anstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 242. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion  
2022-11-17. 
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KS § 266 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1450 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och till Inspektionen för vård och om-
sorg (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2022, 78st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 9st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-12-21  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 245. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-11-16 § 138. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21. 
Rapport ej verkställda beslut 2022-09-30. 
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KS § 267 

Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1456 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) ska arbete och 
välfärdsnämnden 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 måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 246. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-11-24 § 222. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-27. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-01. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-09-30. 
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KS § 268 

Förordnande av begravningsombud 
Änr KS 2022/957 

Beslut 
• Föreslå Länsstyrelsen Skåne att förordna Peter Isacsson och som be-

gravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen 
Skåne att förordna Peter Isacson (S) som begravningsombud för de som 
inte tillhör Svenska kyrkan för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tillstyrker att Länsstyrelsen Skåne förordnar Peter 
Isacsson (S) som begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Kommunstyrelsen anser att Peter Isacson (S) är lämplig för uppdraget som 
begravningsombud. Hänsyn har tagits till att begravningsombud ska ha 
kunskaper inom ekonomi och kunskap om och förståelse för olika religio-
ner, livsåskådningar och begravningsseder. 

Beslutsunderlag 
Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan 
i Skåne, Blekinge och Kronobergs län, 2022-09-06. 
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KS § 269 

Val av ledamot i Greater Copenhagen 
Änr KS 2022/1247 

Beslut 
• Välja Camilla Palm (M) till ledamot i styrelsen för Greater Copenhagen 

för tiden från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Camilla Palm (M) väljs till ledamot i Greater 
Copenhagen för tiden från och med 1 januari 2023 till och med 31 decem-
ber 2026. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 § 285 att bli medlem i Greater  
Copenhagen. 

Kommunledningskontoret förslag till kommunstyrelsen 
• Välja ledamot i Greater Copenhagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-14. 
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KS § 270 

Val av ledamot i FIRS - Forsknings- och innovations-
rådet i Skåne 
Änr KS 2022/1246 

Beslut 
• Välja Ian Fernheden (SD) till ledamot i Forsknings- och innovations- 

rådet i Skåne (FIRS) för tiden från och med 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Ian Fernheden (SD) väljs till ledamot i Forsk-
nings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) för tiden från och med 1 januari 
2023 till och med 31 december 2026. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot i Forsknings- och innovations-
rådet i Skåne (FIRS). 

I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet 
och högskolor, kommuner samt näringsliv. FIRS organiseras genom en 
överenskommelse mellan parterna. 

FIRS-rådet ska skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innova-
tion i Skåne genom ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig 
verksamhet, akademi och näringsliv. FIRS ska kunna agera som en sam-
lande kraft och en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möj-
ligheter. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsen har att välja en ledamot i Forsknings- och innova-

tionsrådet i Skåne (FIRS). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-14. 
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KS § 271 

Val av ordförande och vice ordförande för samråds-
grupp för klimatet 
Änr KS 2022/1248 

Beslut 
• Välja Camilla Palm (M) till ordförande och Ulrika Tollgren (S) till vice 

ordförande för samrådsgruppen för klimatet för tiden från och med 1 
januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Camilla Palm (M) väljs till ordförande i 
samrådsgruppen för klimatet för tiden från och med 1 januari 2023 till och 
med 31 december 2026. 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att Ulrika Tollgren (S) väljs till 
ordförande i samrådsgruppen för klimatet för tiden från och med 1 januari 
2023 till och med 31 december 2026. 

 

Sammanfattning 
För att stärka samarbetet med idéburna organisationer och tillsammans 
med dem samverka för att minska samhällets klimatpåverkan, har kom-
munstyrelsen 2020-02-12 § 20 bildat en samrådsgrupp för klimatet. Kom-
munstyrelsen har att utse en ordförande och vice ordförande till samråds-
gruppen. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Utse ordförande och vice ordförande till samrådsgruppen för klimatet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-14. 
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KS § 272 

Val av ordförande och vice ordförande i landsbygds-
rådet 
Änr KS 2022/1249 

Beslut 
• Välja Rickard Axelsson (SD) till ordförande och Martin Hallingström 

Skoglund (S) till vice ordförande i landsbygdsrådet för tiden från och 
med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Rickard Axelsson (SD) väljs till ordförande i 
landsbygdsrådet för tiden från och med 1 januari 2023 till och med 31 de-
cember 2026. 

Ulrika Tollgren (S) föreslår att Martin Hallingström Skoglund (S) väljs till 
vice ordförande i landsbygdsrådet för tiden från och med 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026. 

 

Sammanfattning 
För att förstärka samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myn-
digheter, organisationer och föreningar, och därigenom stärka landsbygds-
utvecklingen i Kristianstad kommun, har kommunstyrelsen bildat ett 
landsbygdsråd. Kommunstyrelsen har att utse en ordförande och vice ord-
förande till landsbygdsrådet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsen har att välja ordförande och vice ordförande i lands-

bygdsrådet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-14. 
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KS § 273 

Val av ledamöter och ersättare i kommunala rådet 
för funktionsnedsatta 
Änr KS 2022/1099 

Beslut 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i kommunala rådet 

för funktionsnedsatta för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  

Bo Silverbern M 

Ulrika Tollgren S 

  

Två ersättare  

Carl Henrik Nilsson SD 

Martin Hallingström Skoglund S 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Bo Silverbern (M) väljs till ledamot och Carl 
Henrik Nilsson (SD) till ersättare i kommunala rådet för funktionsnedsatta 
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026. 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att Ulrika Tollgren (S) väljs till 
ledamot i kommunala rådet för funktionsnedsatta för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
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Ulrika Tollgren (S) föreslår att Martin Hallingström Skoglund (S) väljs till 
ersättare i kommunala rådet för funktionsnedsatta för tiden från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
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KS § 274 

Val av ledamot och ersättare i kommunala  
pensionärsrådet 
Änr KS 2022/1107 

Beslut 
• Välja följande personer till ledamot och ersättare i kommunala pensio-

närsrådet för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Ledamot  

Jan Svensson KD 

  

Ersättare  

Qazim Hasanaj S 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Jan Svensson (KD) väljs till ledamot i kommu-
nala pensionärsrådet för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026. 

Ulrika Tollgren (S) föreslår att Qazim Hasanaj (S) väljs till ersättare i kom-
munala pensionärsrådet för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026. 
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KS § 275 

Val av ledamot till Ivösjökommittén 
Änr KS 2022/1097 

Beslut 
• Välja följande person till ledamot i Ivösjökommittén för tiden från och 

med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamot  

Ricard Jönsson SD 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Ricard Jönsson (SD) väljs till ledamot i Ivö-
sjökommittén för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026. 
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KS § 276 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för  
Tollarps Medborgarhus 
Änr KS 2022/1098 

Beslut 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för Tol-

larps Medborgarhus för tiden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  

Niklas Laudén SD 

Lars-Anders Göransson S 

  

Två ersättare  

Anders Nyberg M 

Eva-Lott Ahl S 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Niklas Laudén (SD) väljs till ledamot och An-
ders Nyberg (M) till ersättare i styrelsen för Tollarps Medborgarhus för ti-
den från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
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Förslag till kommunstyrelsen 
• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för  

Tollarps Medborgarhus för tiden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026: 

Två ledamöter  

  

Lars-Anders Göransson S 

  

Två ersättare  

  

Eva-Lott Ahl S 
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KS § 277 

Val av ledamöter i samrådsgrupp för biosfärområde 
Kristianstads vattenrike 
Änr KS 2022/1108 

Beslut 
• Välja följande personer till ledamöter i samrådsgrupp för biosfärom-

råde Kristianstads vattenrike för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  

Ricard Jönsson SD 

Maria Hofvendahl Svensson M 

Ulrika Tollgren S 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Ricard Jönsson (SD) och Maria Hofvendahl 
Svensson (M) väljs till ledamöter i samrådsgrupp för biosfärområde Kristi-
anstads vattenrike för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026. 
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Förslag till kommunstyrelsen 
• Välja följande personer till ledamöter i samrådsgrupp för biosfärom-

råde Kristianstads vattenrike för tiden från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

Tre ledamöter  

  

  

Ulrika Tollgren S 
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KS § 278 

Val av ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 
för år 2023 
Änr KS 2022/1113 

Beslut 
• Välja följande personer till ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 

för tiden 1 januari 2023 till och med 31 december 2023. 

Tre ledamöter  

Ulf Nilsson SD 

Christer Nilsson M 

Per-Inge Ström S 

  

Två revisorer  

Fredrik Hamrin M 

Roland Krantz S 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Ulf Nilsson (SD) och Christer Nilsson (M) väljs 
till ledamöter samt att Fredrik Hamrin (M) väljs till revisor i JH Dahls stif-
telse för tiden 1 januari 2023 till och med 31 december 2023. 

Ulrika Tollgren (S) föreslår att Per-Inge Ström (S) väljs till ledamot och Ro-
land Krantz väljs till revisor i JH Dahls stiftelse för tiden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2023. 
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KS § 279 

Val av representant till Fairtrade City styrgrupp 
Änr KS 2022/1295 

Beslut 
• Välja Rickard Axelsson (SD) till representant i styrgruppen för Fairt-

rade City för tiden från och med 1 januari 2023 till och med 31 decem-
ber 2026. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Rickard Axelsson (SD) väljs till represen-
tant i styrgruppen för Fairtrade City för tiden från och med 1 januari 2023 
till och med 31 december 2026. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-29 § 218 att Kristianstads kom-
mun ska omdiplomeras som en Fairtrade City och att ansvaret för arbetet 
ska ligga på kommunledningskontoret. Ett av kriterierna för kommunens 
omdiplomering är skapandet av en styrgrupp/samverkansgrupp som 
bland annat ska innehålla en förtroendevald som representant. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Utse en representant till styrgruppen för Fairtrade City. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-14. 
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KS § 280 

Medborgarförslag - Bygg om gamla tennisbanan  
i Arkelstorp till utomhuspadelbana 
Änr KS 2022/97 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 

 

Sammanfattning 
 Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag, 2022-01-28, att 

den gamla tennisbanan i Arkelstorp görs om till en utomhuspadelbana. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-08 § 31 att lämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret har av 
kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Förslagsställaren menar att den gamla tennisbanan i Arkelstorp som ligger 
på Limugnsvägen bredvid äppellekplatsen har sett sina bästa stunder. För-
slagsställare anser att det inte längre går att nyttja tennisbanan till att spela 
tennis på på grund av gropar i asfalten. Förslagsställaren tycker att det 
hade varit både kul och på sin plats att man från kommunens sida hade 
kunnat satsat på att invånarna, både de yngre och äldre, i Arkelstorp hade 
kunnat få en ny plats att utöva idrott och motion på och att en padelbana 
hade varit skoj.  

Kommunledningskontoret anser att frågan om padelbana på den gamla 
tennisbanan behöver skötas av den privata marknaden. Kommunen som 
fastighetsägare har tecknat ett lägenhetsarrende med Arkelstorps ten-
nisklubb, numera VMA IK, om användning och skötsel av banan. Vill före-
ningen omvandla tennisbanan till en padelbana är kommunledningskonto-
ret positiva till ett sådant initiativ.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 247. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-28. 
Remiss 2022-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 31. 
Medborgarförslag 2022-01-28. 
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KS § 281 

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens  
högstadie- och gymnasieskolor 
Änr KS 2021/1390 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-

valtningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till socialdemokraternas motion. 

De flesta får sin första mens när de går i grundskolan och det är viktigt att 
alla känner sig trygga om de till exempel råkar få mensen på skoltid. Bin-
dor, tamponger och menskopp utgör en kostnad som med råge kan över-
stiga flera hundra kronor om året.  

För de som inte har råd med mensskydd blir mensen ett hinder för frihet. 
Om någon väljer att stanna hemma från skolan eller att inte gå på aktivite-
ter blir mensen något som begränsar. Enskilda skolor har redan idag valt 
att tillhandahålla mensskydd till sina elever genom elevhälsan. Vänsterpar-
tiet anser att alla skolor ska erbjuda denna möjlighet. 

Då vårt yrkande inte vann kommunstyrelsens stöd reserverar vi oss mot 
beslutet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Tollgren (S) 
föreslår 2021-10-15 i en motion till kommunfullmäktige att Kristianstads 
kommun inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och 
gymnasieskolor. 

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gym-
nasieskolor.  

Kostnaderna för ett generellt införande av kostnadsfria mensskydd på 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor kan lyftas vid prioriteringsdis-
kussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens internbud-
get för 2023. Den årliga kostnaden för att tillhandahålla mensskydd för ele-
verna på kommunens högstadie- och gymnasieskolor beräknas uppgå till 
1,6 Mkr per år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-07 § 248. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-05 § 30. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-29 § 19. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-16. 
Barnkonsekvensanalys 2022-02-16. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-03-25 § 34. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 176. 
Remiss 2021-11-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-19 § 256. 
Motion 2021-10-15. 
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KS § 282 

Initiativärende - Utvärdering av Gemensam Service 
Änr KS 2022/1583 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda 
ärendet och återkomma till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår följande i ett initiativärende: 

”Det har gått 2 år sedan införande av Gemensam Service 1 januari 2022. 
När beslut fattades om införandet angavs nedanstående nyttor som skulle 
konkretiseras genom omorganiseringen. 

Verksamhet 

- Högre kvalitet och ökat fokus på måltidsutveckling och livsmedels-
hygien 

- Nå mål om fossilfria transporter 2020 

- Effektiv anskaffning och utrangering av fordon 

- Ökad service till avropade verksamheter 

- Likvärdig, verksamhetsanpassad, regelbunden och förbättrad kvali-
tet i utfört lokalvård 
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- Större fokus på utvecklingsfrågor 

Personal 

- Minskad sårbarhet och bättre bemanningssituation över året 

- Ökade frisktal 

- Förbättrade möjligheter till fortbildning och kompetenshöjande in-
satser 

Ekonomi 

- Effektiviseringsvinster i personal och lokaler, (om möjligt även 
inom lokalvårdsområdet) 

- Minskade portionspriser och minskat svinn 

- Effektivare produktions- och transportkostnad inom kost 

- Bättre nyttjandegrad, uppföljning och underhåll av fordonsparken 

- Sänkta kostnader för lokalvården 

Socialdemokraterna yrkar  

- Att Gemensam Service utvärderas externt med utgångspunkt från 
de nyttor som anges i ”Projektdirektiv – sammanhållen serviceor-
ganisation” 

- Att utvärderingen även innefattar verksamheternas och medarbe-
tarnas perspektiv avseende uppnådd kvalitet i relation till de kom-
munala huvuduppdragen. 

- Att Kommunstyrelsen via halvårsvisa uppföljningar informeras om 
Gemensam Service separat avseende medarbetare och ekonomi i 
paritet med hur övriga nämnder utövar sitt medarbetaransvar.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-12-21. 
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