SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:35.

Beslutande

Peter Johansson (M)

Christina Borglund (KD)

Niclas Nilsson (SD)

Pierre Månsson(L)

Dan Berger (S)

Anders Nilsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

David Stenergard (M)
Ludvig Ceimertz (M)
Karl Gemfeldt (C)

Henny Tillberg (L) istället
för Kamilla Danielsson (L)

Agneta Wandefors-Hörström (S)

Annelie Fälth Simonsson (SD)

Anders Svensson (S)

Dick Nystrand (SD)

Christel Jönsson,
kommundirektör
Eva Mårtensson,
kommunikationsstrateg
Klas Arildsson, ordförande
Kristianstads Airport AB,
§ 30

Merete Tillman, biträdande
kommundirektör
Hanna Nicander,
kommunsekreterare
Jonas Haak, VD Kristianstads
Airport AB,
§ 30
Daniél Tejera (L), ordförande
Barn- och utbildningsnämnden, §
30

Pia Steinbach Mastenstrand,
kommunikationschef
Sara Cardling,
förvaltningssekreterare

Jan Svensson (KD)

Alexander Harrison (KD)

Kenth Olsson,
förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen,
§ 30
Camilla Gärdebring,
förvaltningschef
omsorgsförvaltningen, § 30

Justeringens
tid och plats

Katarina Honoré (S)

Carl-Henrik Nilsson (SD)

Bo Silverbern (M)

Oscar Nilsson,
ekonomidirektör, § 30

Utses att justera

Anders Tell (S)

Mikael Persson (V)

Fia Rosenstråle (SD)

Camilla Palm (M), ordförande
Omsorgsnämnden, § 30

Johanna Juhlin, HR-direktör, § 42

Magnus Granholm,
avdelningschef, § 30

Ulrika Tollgren (S), vice
ordförande Barn- och
utbildningsnämnden, § 30

Kristina Lindbåge (S), vice
ordförande
Omsorgsnämnden, § 30

Anders Tell

Digital justering

Sekreterare

Hanna Nicander

Ordförande

Pierre Månsson

Justerare

Anders Tell

Paragrafer

30-35, 37-43, 45-46
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

1 (2)

Kommunstyrelsen

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Hanna Nicander
Tfn: 044-132226
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se
Tid och plats

Onsdagen den 17 februari 2021 kl. 09:00-13:00,
Rådhus Skåne rum 310.

Ärenden
Nr

1

2

3

Fastställande av dagordning
Val av justerare
Informationer
09:00-09:45 Kristianstads Airport AB

2021/4

10:00-10:30 Gemensam service

10:30-10:50 Preliminärt bokslut

Arbetet med coronaviruset, covid-19
10:50-11:00 Kommundirektören om det övergripande
arbetet

11:00-11:15 Barn- och utbildningsförvaltningens
förvaltningschef om arbetet i verksamheten

4

11:15-11:30 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om
arbetet i verksamheten
Delgivningar

5

Redovisning av delegeringsbeslut

7

Trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan

6

Bidrag till byggnadsföreningar 2021-2022

8

Igångsättningstillstånd och budgetkompensation för
lokaler till ny daglig verksamhet i Åsum Fure, byggnad sju
våning två samt hiss

2021/12
2021/9

2020/1438
2020/384
2019/964

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

2 (2)

Ärenden
9
10

Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor
för de kommunala bolagen 2021
Initiativärende – Skjuta på budgetprocessen till hösten

11

Exploateringsavtal för fastigheterna Filmen 7 m fl

13

Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

15

Årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan

12

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park i Kristianstad

14

Trygghetsskapande åtgärder i Kristianstads stadskärna

16

Initiativärende – Diplomering som Fairtrade City

17

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot och ordförande i
Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Camilla Palm (M)

18

Motion - Återinför franska som språkval i Kristianstads
kommun

19

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet

Pierre Månsson
Ordförande

2021/58
2021/102

2020/203
2020/234

2020/1338
2021/104

2020/940

2021/103
2021/77

2018/117
2019/1046

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 30

Informationer
Änr KS 2021/4

Utdragsbestyrkande



Kristianstads Airport AB informerar om verksamheten genom ordförande Klas Arildsson och VD Jonas Haak.



Avdelningschef Magnus Granholm informerar om ny organisation för
gemensam service inom kommunledningskontoret.



Ekonomidirektör Oscar Nilsson informerar om resultatet för preliminärt bokslut för år 2020.



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



Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) och barnoch utbildningsförvaltningens förvaltningschef Kenth Olsson informerar om verksamhetens arbete med coronaviruset, covid-19.



Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informerar om verksamhetens arbete med coronaviruset, covid-19.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 31

Delgivningar
Änr KS 2021/12

Beslut


Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2020/102 Hid 2021.1125
Redovisning av återbesättandeprövningar från och med juli 2020 till och
med december 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 32

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2021/9

Beslut


Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2021/9 Hid 2021.1126
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-01-19 — 2021-02-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 33

Bidrag till byggnadsföreningar 2021-2022
Änr KS 2020/1438

Beslut


Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2022 enligt bilaga.

Sammanfattning
Kommunen har sedan år 2003 haft en modell för bidrag till föreningar som
bygger på fasta årliga bidrag till de mindre föreningarna och ett bidrag som
årligen uppräknas med konsumentprisindex för de större föreningarna. År
2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att
göra en översyn av regelverket, därefter fattade kommunstyrelsen beslut
om det nya regelverket att gälla för år 2015-2018 samt för 2019-2020.
Modellen har fungerat bra och kommunledningskontoret föreslår att
tillämpa det även under år 2021-2022. Förslaget innebär att den samlade
bidragsnivån till föreningarna år 2021 är 921 822 kronor per år med tillägg
av konsumentprisindex (mätpunkt oktober månad) enligt bilagt förslag.
För år 2022 tillkommer FUB Kristianstad för samlingslokalen Kulltorpet i
centrala Kristianstad med 100 000 kronor.
Förutsättning för bidrag är en årlig ansökan innehållande resultaträkning,
budget samt årsredovisning omfattande hur stora de totala utgifterna för
fastigheten eller lokalen har varit under verksamhetsåret. Bekräftelse på
att lokalerna är öppna för allmän uthyrning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2022 enligt bilaga.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-03 § 28.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-16.
Bidragsfördelning bilaga 1 2021-2022.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 34

Trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan
Änr KS 2020/384

Beslut


Kommunstyrelsen tillskjuter inga extra investeringsmedel eller extra
driftsmedelsanslag med anledning av ärendet.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att underlagen ärendet i sig ställer fler frågor än det
besvarar.
Varför har det tagit 11 månader för Tekniska nämndens ansökan att nå
Kommunstyrelsen. Vilka åtgärder har de facto blivit av bland de som planeredas till 2020 samt vad är det som får stå tillbaka om kommunstyrelsen
inte beviljar ansökan.
Utan denna information går det inte på ett seriöst sätt att ta ställning i
ärendet.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tekniska
nämndens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med ett ärende gällande trafiksäkerhetsåtgärder Sånnaskolan. Underlaget innehåller sex förslag på åtgärder, där
Tekniska nämnden har prioriterat de tre största åtgärderna.
De återstående tre förslagen föreslås genomföras om kommunstyrelsen
tillskjuter extra medel.
Mot bakgrund av Tekniska nämndens prioritering och begränsat ekonomiskt utrymme, föreslås inga extra medel att tillskjutas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen tillskjuter inga extra investeringsmedel eller extra
driftsmedelsanslag med anledning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-03 § 29.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-04.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 36.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-20.
Barnkonventionen checklista.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 35

Igångsättningstillstånd och budgetkompensation för
lokaler till ny daglig verksamhet i Åsum Fure,
byggnad sju våning två samt hiss
Änr KS 2019/964

Beslut


Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av
projektet Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss.



Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos Omsorgsnämnden med anledning av ombyggnationen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden ska av Kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd
för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr.
Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss är projekterad för deltagare som omfattas av behovet daglig verksamhet. Ombyggnaden möjliggör en
kapacitet för ytterligare cirka 12-15 deltagare plus personal. Det inryms
även personalutrymmen och konferenslokal som samnyttjas i hela byggnaden och en ny utvändig hiss som betjänar alla plan.
På våning två görs en ombyggnation, ny planlösning anpassad för verksamheten och ett nytt fläktaggregat etcetera. En ny utvändig hiss byggs
som kommer att betjäna samtliga plan. Omfattningen är cirka 430 m2
ombyggnadsyta samt ny utvändig hiss cirka 5 m2 BRA.
Entreprenadskedet planeras att påbörjas april 2021 och byggnaden beräknas vara klar för inflyttning till januari 2022.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Ny kalkyl baserat på systemhandlingar har tagits fram och projektets beräknade kostnader ryms inom beslutad budget (11 mnkr).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av
projektet Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss.



Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos Omsorgsnämnden med anledning av ombyggnationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 31.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-26.
Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 136.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-23.
Formulär igångsättningstillstånd 2020-11-23.
Omsorgsnämndens beslut 2019-09-19 § 111.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 36

Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor för de kommunala bolagen 2021
Änr KS 2021/58

Beslut


Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämmor från och med
årsstämman 2021 intill årsstämman 2022 enligt följande:
Krinova AB
Ombud: Pierre Månsson (L)
Observatör: Annelie Fälth Simonsson (SD)
Kristianstads Airport AB
Ombud: Pierre Månsson (L)
Observatör: Carl Henrik Nilsson (SD)
Åhus Hamn & Stuveri AB
Ombud: Peter Johansson (M)
Observatör: Niclas Nilsson (SD)
C4 Energi AB
Ombud: Karl Gemfeldt (C)
Observatör: Dan Berger (S)
AB Kristianstadsbyggen
Ombud: Christina Borglund (KD)
Observatör: Anders Tell (S)
Kristianstads Renhållnings AB
Ombud: Peter Johansson (M)
Observatör: Katarina Honoré (S)
Kristianstads Kommunföretag AB
Ombud: Ludvig Ceimertz (M)
Observatör: Anders Svensson (S)

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Kristianstads Industribyggnads AB
Ombud: Ludvig Ceimertz (M)
Observatör: Anders Svensson (S)



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan.
Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor.
Bolag

Tid

Plats

Krinova AB

2021-03-02 kl.10:00

Krinova

Kristianstads Airport AB

2021-04-08 kl. 10:00

Kristianstads Airport

Åhus Hamn & Stuveri AB

2021-03-23 kl. 18:00

Digitalt

C4 Energi AB

2021-04-22 kl. 17:00

Rådhus Skåne/Digitalt

AB Kristianstadsbyggen

2021-04-22 kl. 17:00

Kristianstads
Renhållnings AB

2021-04-12 kl. 11:30

Kristianstads
Industribyggnads AB

I mars 2021 per capsulam.

Kristianstads
Kommunföretag AB

I april 2021 per capsulam.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Utse ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med årsstämman 2021 intill årsstämman 2022.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 32.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 37

Initiativärende - Skjuta på budgetprocessen till
hösten
Änr KS 2021/102

Beslut


För budgetprocessen inför budget 2022 göra en förändring och besluta
om planeringsförutsättningar vid Kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2021, samt beslut om budget på Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021.

Sammanfattning
Ett initiativärende ifrån Sverigedemokraterna föreslår att skjuta på budgetprocessen för budget 2022 till hösten 2021.
Förutsättningarna för långsiktig ekonomisk planering försvåras av konsekvenserna av coronaviruset covid-19. Skatteunderlaget är osäkert och
många organisationer är beroende av extra statligt stöd. När beslut om
vilka statliga stöd som gäller för år 2022 kommer är något oklart. Samtidigt
är verksamheterna i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att
kunna planera och arbeta för goda resultat.
Budgetprocessen för år 2022 föreslås därför genomföras med sedan tidigare inbokade möten under våren 2021, med beslut om planeringsförutsättningar i juni 2021 och beslut om budget i november 2021.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

För budgetprocessen inför budget 2022 göra en förändring och besluta
om planeringsförutsättningar vid Kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2021, samt beslut om budget på Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-09.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 27.
Sverigedemokraternas initiativärende daterat 2021-01-27.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 38

Exploateringsavtal för fastigheterna Filmen 7 m fl
Änr KS 2020/203

Beslut


Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen och Förvaltningsaktiebolaget Floresta, Box 515, 291 25 Kristianstad.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden håller på att ta fram en ny detaljplan för Filmen 7 med
flera i Tollarp, BN17-0373. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
förtätning med bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet. För att
genomföra plan-förslaget krävs en utökning av antalet parkeringsplatser
men också ett upphöjt övergångsställe på Polgatan i syfte att öka trafiksäkerheten.
Kommunledningskontoret har fört en dialog med Förvaltningsaktiebolaget
Floresta, här Floresta, om detaljplanens genomförande och parterna är
överens om att reglera kostnadsfrågorna i ett exploateringsavtal. Samtliga
kostnader ska enligt exploateringsavtalet belasta Floresta. Till det kommer
även överlåtelse av ett område om cirka 40 m2 mark till Filmen s:1 vars
samtliga delägande fastigheter ägs av Floresta. Överenskommelse om
fastighetsreglering biläggs för kännedom.
Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal för att
reglera de kostnadsfrågor som uppstår med anledning av en förtätning
inom detaljplanens område.
Detaljplanen kommer att gå fram för antagande i Byggnadsnämnden så
snart exploateringsavtalet har godkänts.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna avtalsförslaget som har godkänts av Floresta.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen och Förvaltningsaktiebolaget Floresta, Box 515, 291 25 Kristianstad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 34.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22.
Översiktskarta.
Exploateringsavtal.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 39

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park
i Kristianstad
Änr KS 2020/234

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet
Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planförslaget som handläggs med utökat planförfarande var utsänt för samråd
under våren 2020 och granskning har genomförts under oktober/
november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för översvämning och kulturmiljövärden.
Övriga yttranden handlar i huvudsak om byggnadshöjder, skuggpåverkan,
skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarna inför antagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 36.
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 10.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13.
Plankarta, antagandehandling 2021-01-13.
Planbeskrivning, antagandehandling 2021-01-26.
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2020-09-16.
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2021-01-26.
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden 2020-09-18.
Kulturmiljörapport 2017-11-16.
Dagvattenutredning inklusive kartbilaga 2020-02-11.
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer
2020-05-20.
Dagvattenutredning komplettering skyfall 2020-12-21.
Geoteknik PM planeringsunderlag 2019-09-20.
Markteknisk undersökningsrapport 2019-09-20.
Miljöteknisk markundersökning 2020-06-02.
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga 2020-06-02.
Solstudie 2020-05-26.
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden 2020-05-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 40

Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering
Änr KS 2020/1338

Beslut


Avge yttrande till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2021-01-29.



Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna
fordon genom att fasa ut användandet av fossila bränslen.



Gemensam service ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur
för kommunens fordon.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har
PwC genomfört en uppföljande granskning av kommunens fordonshantering. Syftet med uppföljningsgranskningen var att bedöma om berörda
nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter
och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning av fordonshantering.
PwC lämnar följande rekommendationer:

Utdragsbestyrkande

-

l samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör
Kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna
kontrollplanen för kommunens fordon.

-

Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en minskning av utsläppen av växthusgaser från transporter
inom kommunen. Ska denna uppnås bör Kommunstyrelsen fortsatt
arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon.

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Enligt den senaste sammanställningen av drivmedelsstatistik var andelen
fossilfritt drivmedel i kommunkoncernen 65 % under 2019, en ökning från
46 % år 2015. Sett enbart till förvaltningarna, det vill säga om de kommunala bolagen exkluderas från sammanställningen, var drivmedelsanvändningen 2019 enbart 47 % fossilfri. Kommunen behöver snabba på omställningen mot fossilfria drivmedel enligt beslutet om en fossilbränslefri kommun. Det bör noteras att i drivmedelsstatistiken ingår även drivmedel för
tunga fordon och arbetsmaskiner. Från och med 2021, genom införandet av
gemensam service, underlättas framtagandet av drivmedelsstatistik specifikt för kommunens lätta fordon.
Genom att gemensam service samlar ansvaret för kommunens lätta fordon
kan fordonsutnyttjandet effektiviseras och omställningen mot fossilbränslefrihet underlättas. Kontroll av bland annat fordonens användning och
nyttjandegrad kan göras. Genom kommunens deltagande i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 kommer energistatistik inklusive drivmedelsanvändning följas upp även för åren 2020-2022.
Kommunens geografiska storlek, med en hög andel landsbygd, medför
utmaningar för utfasandet av bensin och diesel då tillgång till laddinfrastruktur och möjlighet att tanka biodrivmedel (biogas, HVO) för närvarande är koncentrerat till Kristianstad och Åhus. För att åstadkomma fossilbränslefria transporter för kommunens fordon på landsbygden bör satsningar på laddinfrastruktur prioriteras. Det föreslås att gemensam service
ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur för kommunens
fordon.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Avge yttrande till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2021-01-29.



Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna
fordon genom att fasa ut användandet av fossila bränslen.



Gemensam service ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur
för kommunens fordon.

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 35.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-29.
Missivbrev och revisionsrapport Uppföljningsgranskning av kommunens
fordonshantering, 2021-11-18.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 41

Trygghetsskapande åtgärder i Kristianstads stadskärna
Änr KS 2021/104

Beslut


Under två år (2021 och 2022) till Kristianstads city årligen utbetala 400
tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av ordningsvakt i Kristianstads stadskärna.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet menar att summan som majoriteten nu lägger på vakter i
centrum skulle göra betydligt bättre nytta på annat håll i kommunen.
För motsvarande summa skulle det vara fult möjligt att fortsätta driva
Biblioteket på Österäng och Linderöd eller sänka taxorna för barn- och
ungdomar inom kultur- och fritidsförvaltningen. Detta är åtgärder som på
ett reellt sätt hade förbättrat för kommunens invånare.”

Sammanfattning
Kristianstads stadskärna har sedan sommaren 2016 i olika omfattning och
med olika upplägg haft patrullerande ordningsvakt. Ett försök finansierat
av Kristianstads kommun gjordes inledningsvis och därefter tog Kristianstad City (tidigare Handelsstaden) över genom en samfinansiering.
Utfallet har varit positivt.
Som en del i det långsiktiga trygghetsarbetet i Kristianstads kommun
föreslås Kristianstad City – fortsatt genom samfinansiering med andra i
stadskärnan aktiva aktörer – förlänga detta upplägg ytterligare två år.
Kristianstads kommuns del blir då 400 tkr årligen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Under två år (2021 och 2022) till Kristianstads city årligen utbetala 400
tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av ordningsvakt i Kristianstads stadskärna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 37.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-27.
Ett handslag - för tryggheten i Kristianstads kommun 2019-12-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 42

Årlig uppföljning av Kristianstads kommuns
systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling
och samverkan
Änr KS 2020/940

Beslut


Fastställa årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2020 samt
handlingsplan för 2021.

Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet inser att arbetet med att hitta en fungerande modell för
arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier försenats på grund av den pågående pandemin. Inte desto mindre är
det angeläget att hitta en modell för dessa frågor som även kan accepteras
av de fackliga organisationerna.
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att människor skall vilja jobba i
kommunen och i detta ingår ett brett förankrat arbete mot kränkningar
som en oerhört viktig del.”

Sammanfattning
I enlighet med Kristianstads kommuns handläggningsrutin för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), Kristianstads kommuns riktlinjer för
likabehandling och lokalt kollektivavtal om samverkan och
medbestämmande, har en årlig avstämning av hur SAM, likabehandling och
samverkan fungerat under 2020 genomförts. Utifrån årlig uppföljning ges

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

förutsättningar för beslut och ställningstagande inför det fortsatta hälsofrämjande arbetet inom Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Fastställa årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2020 samt
handlingsplan för 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-01-18 § 7.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-12.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och
samverkan inklusive åtgärder och bilagor 2021-01-12.
Kommunövergripande samverkansgrupp 2021-01-12.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 43

Initiativärende – Diplomering som Fairtrade City
Änr KS 2021/103

Beslut


Kommunledningskontoret utreder och utvärderar frågan under våren
2021 i enlighet med uppdraget givet 2020-12-16.

Reservationer
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors
Hörström (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Kristianstad ska
ansöka om att förnya diplomeringen som Fairtrade city.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot
Anders Tells (S) med fleras förslag tull beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-12-16 § 246 att utreda frågan angående diplomering inom Fairtrade City. Därefter behandlades ett initiativärende från Socialdemokraterna på Kommunstyrelsens sammanträde 202101-27 med förslag om att Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att ansöka
om diplomering som Fairtrade city på sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Efter kontakt med organisationen Fairtrade City så har Kristianstads kommun fått förlängd tid för ansökan till juni 2021.
Kommunledningskontorets förslag är att utvecklingsenhetens hållbarhetsgrupp fortsätter den påbörjade utvärderingen utifrån det sammanhållna
strategiska arbetet när det gäller hållbarhetsfrågorna där värde och medborgarnytta med diplomeringen presenteras.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Kommunledningskontoret utreder och utvärderar frågan under våren
2021 i enlighet med uppdraget givet 2020-12-16.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-10.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 26.
Initiativärende S – Diplomering som Fairtrade City 2021-01-27.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 44

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot och
ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott
samt ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Camilla Palm (M)
Änr KS 2021/77

Beslut


Bifalla avsägelsen.



Välja Ludvig Ceimertz (M) till ordförande i Kommunstyrelsens
personalutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång.



Välja David Stenergard (M) till ledamot i Kommunstyrelsens personalutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång.



Välja Ludvig Ceimertz (M) till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång.



Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Bifalla avsägelsen.



Välja Ludvig Ceimertz (M) till ordförande i Kommunstyrelsens



personalutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17



Välja David Stenergard (M) till ledamot i Kommunstyrelsens personalutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång.



Välja Ludvig Ceimertz (M) till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Avsägelse 2021-01-21.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 45

Motion - Återinför franska som språkval i
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/117

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Reservationer
Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson
(SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Protokollsanteckningar
Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ställer sig frågande till utredningens påstående att undervisningen skulle behöva ske utanför ordinarie skoltid. Övriga elever har ju
redan idag tyska och spanska på motsvarande schematid.
Är enda möjlighet att hålla språklektionerna utanför ordinarie skoltid
borde det också finnas möjlighet att undersöka möjligheten att utöka med
fler moderna språk såsom portugisiska, japanska och arabiska. Vilket som
bieffekt borde kunna höja dessa språks status.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson
(SD) och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Carl-Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Sammanfattning
I en motion daterad 2018-01-26 till kommunfullmäktige har Ida Nilsson
(MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ)
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt
återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal
huvudman. Såväl Barn- och utbildningsnämnden som Kommunstyrelsen
föreslog Kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 § 136 att återremittera ärendet för att utreda frågan om
fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt
förutsättningarna av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande
av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 40.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.
Remiss 2019-06-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 136.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49.
Motion 2018-01-26.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

KS § 46

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet
Änr KS 2019/1046

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad i enlighet med hänvisning till Barn- och
utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning
av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se
vilken påverkan den haft på matsvinnet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Utdragsbestyrkande

Anse motionen besvarad i enlighet med hänvisning till Barn- och
utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-17

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 41.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20.
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20.
Remiss 2019-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 245.
Motion 2019-10-21.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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